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Valdžios tyla kelia nerimą bendruomenėms

R. Zelenauskaitė: „Jei savivaldybė neskirs finansavimo, visas Kapčiamiesčio bendruomenės namų projektas gali sužlugti.“
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Savaitės komentaras

Senas geras būdas — tobulesnis už šiuolaikines technologijas

Algimantas Mikelionis
Šiuo metu sunku įsivaizduoti
savo gyvenimą be kompiuterio,
interneto, socialinių tinklų ir rašymo kompiuterio klaviatūra.
Gal kai kam atrodo, kad jau atėjo
metas arba jis ateis labai greitai,
kai rašymas ranka rašikliu ant
popieriaus lapo taps praeities
dalyku. Vis dėlto ir šiuo metu
dar yra rašytojų, kurie pirmiausia
tekstą parašo ranka, o tik paskui
surenka kompiuterio klaviatūra.
Sakysite, kad tai konservatyvūs
atsilikėliai? Neskubėkite teisti, nes amerikiečių ir kitų šalių
mokslininkai atliko tyrimus, kurie teigia įdomius dalykus.
Šiandien rašydami dažniau
naudojamės kompiuterio klaviatūra nei sąsiuviniu ir rašikliu.
Neurobiologai teigia, kad rašy-

mas ranka turi milžinišką įtaką
smegenims, o visiškas jo atsisakymas, ypač vaikams, neduoda
naudos.
Rašymas rašikliu išlavina ne
tik ranką, bet ir mąstymą, tvirtina prof. V. Berninger iš Vašingtono universiteto (JAV),
kuri naudodamasi magnetinio
rezonanso tomografu pastebėjo, kad rašymas ranka stipriau
suaktyvina smegenų žievės dalį,
atsakingą už atmintį ir naujos
informacijos įsisavinimą. Tai
patvirtino vaikų darbai. Minėta
mokslininkė paprašė antros, ketvirtos ir šeštos klasių mokinius
parašyti trumpus pasakojimus
ranka ir kompiuteriu. Vėliau
juos išsamiai išanalizavo. Pasirodė, kad darbai, parašyti ranka,
buvo žymiai įdomesni, o juose
panaudotas žodynas gerokai
turtingesnis. Kaip tvirtina prof.
V. Berninger, tai įvyko todėl, kad
rašant ranka smegenys dirba žymiai aktyviau.
Rašymas ranka taip pat gerai
veikia atmintį. Padeda atsiminti
paskaitas, o „špargalkių“ rašymas puikiai padeda pasiruošti egzaminams – apie tai žino

In memoriam

beveik kiekvienas mokinys ir
studentas. Tuo tarpu informacija,
užfiksuota kompiuterio klaviatūra, galvoje išsilaiko žymiai
trumpiau nei užrašyta ranka ant
popieriaus lapo. Tai įrodė amerikiečių studentų tyrimas, kurį
atliko du psichologai: P. Muelleris iš Princetono universiteto ir
D. Oppenheimeris iš Kalifornijos universiteto. Jie paprašė tyrimo dalyvių išklausyti paskaitą ir
savo mėgstamu būdu (klaviatūra
ar ranka) pasidaryti paskaitos
konspektus. Maždaug pusė
amerikiečių studentų naudojasi
kompiuteriais ruošdami paskaitų
konspektus. Paskui mokslininkai
vertino studentų konspektus ir
tai, kiek jiems liko galvose iš
minėtos paskaitos.
Pasirodė, kad studentai, rašantys kompiuteriu, pasidarė
turtingesnius ir smulkmeniškesnius užrašus nei rašantys ranka.
Bet kas labai įdomu, studentai,
rašantys ranka, lengviau įsiminė pagrindinę paskaitos mintį
ir svarbiausias iš jos kylančias
išvadas. Rašydami ranka buvo
priversti iš karto apmąstyti tai,
ką girdi, ir analizuoti informaciją.

Adomo Žilinsko piešinys.
Todėl minėti dalykai stipriau įsiminė. Rašantys kompiuteriu savo
ruožtu užsirašinėjo paskaitos turinį pažodžiui. Toks automatiškas
kopijavimas neskatina atminties,
o nuo jo tik įskausta rankos.
Galima teigti, jog mokykloje ir gyvenime negalima atsisakyti rašymo ranka ir viską
pakeisti vien technologijomis.
Ranka parašytas ir paštu gautas
laiškas ar sveikinimas suteikia

•

Gražiausi kraštiečių žodžiai MOKYTOJAI

BIRUTĖ STACEVIČIENĖ
1933 03 19 – 2019 05 21
Amžiams užsimerkė Jūsų akys,
Lūpos neprabils jau niekada.
Liko tuštuma, liepsnelės žvakių
Ir prisiminimas – lyg negyjanti žaizda...
Gegužės 21 d. Kapčiamiesčio miestelio bei seniūnijos gyventojus pasiekė
skaudi žinia: eidama 86-uosius metus
mirė mūsų gerbiama, mylima Mokytoja
Birutė Stacevičienė.
Birutė Stacevičienė buvo pedagogė,
muziejininkė, visuomenininkė, Lietuvos
švietimo pirmūnė, garbės kraštotyrininkė, mokytoja metodininkė. Mūsų visų
mylimam Kapčiamiesčio miesteliui mokytoja paaukojo savo gražiausius metus, 1985 m. įkūrė Kapčiamiesčio vidurinės mokyklos
etnografinį muziejų (nuo 2006 metų jis vadinamas Kapčiamiesčio
Emilijos Pliaterytės muziejumi). Birutė Stacevičienė savo sodyboje
Kapčiamiestyje įkūrė miško muziejų. Nuo 1988 m. metų kartu
su vyru Vytautu subūrė ir vadovavo Kapčiamiesčio miškininkų ir
mokyklos folkloro ansambliui „Atgaiva“, kuris praėjusiais metais
minėjo savo veiklos 30-metį. Birutė Stacevičienė rašė straipsnius,
kurie išspausdinti knygose „Aš išdainavau visas daineles“ (parengė
medžiagą apie liaudies dainininkę, tremtinę E. Juozulynienę), „XX
amžiaus Lietuvos mokytojai“, „Ešelonai į Rytus“. Taip pat savo
mintimis dalijosi laikraščiuose bendradarbiaudama „Gimtajame
žodyje“, „Gimtinėje“, „Dzūkų žiniose“. Naudojantis jos straipsniais
paruoštas leidinys ,,Kapčiamiesčio dainininkai“, tai knyga apie
folkloro ansamblio ,,Atgaiva“ narius. Mokytoja buvo apdovanota
medaliu už dalyvavimą pasaulio lietuvių dainų šventėje. Taip pat
ji rinko kraštotyrinę medžiagą apie savo apylinkę.
Praeina žmogus – lieka pėdsakai. Ne tik kelyje, bet ir širdyje
jį pažinojusių, su juo bendravusių. Ir nesvarbu, kad to žmogaus
nebėra – lieka prisiminimai.
Ilsėkitės ramybėje.
Nuoširdi užuojauta vyrui, dukroms, anūkams ir visiems artimiesiems.
Birutė Stacevičienė šarvojama gegužės 22 d. nuo 13 val.
Kapčiamiesčio šarvojimo salėje (Taikos g. 16, Kapčiamiestis).
Šv. Mišios aukojamos gegužės 24 d. 11 val. Kapčiamiesčio
Dievo Apvaizdos bažnyčioje.

žymiai daugiau malonumo nei
gautas elektroninis laiškas. Visuomet bus žmonių, skaitančių
popierines knygas, popierinius
laikraščius ir žurnalus, bendravimą „Facebook'e“ iškeičiančius
į susitikimą kavinėje prie kavos puodelio ar laužo gamtoje.
Technika, kad ir kokia galinga,
patogi ir naujoviška bebūtų, paprasčiausiai negali pakeisti kai
kurių žmogiškų įpročių.

J. Žitkauskas ir V. Povilionienė.
Gegužės 21 d. Kapčiamiesčio miestelio bei seniūnijos
gyventojus pasiekė skaudi
žinia: eidama 86-uosius
metus mirė gerbiama,
mylima Mokytoja Birutė
Stacevičienė. Paprašėme
iš Kapčiamiesčio krašto
kilususius žinomus žmones
pasidalinti mintimis apie
tai, kokį pėdsaką mokytoja
Birutė paliko jų gyvenime.

Mūsų kraštietė, dainininkė,
pagarsėjusi tradicinėmis liaudies dainomis ir moderniomis
jų aranžuotėmis, Veronika
Povilionienė teigė, kad kapčiamiestiečiai neteko iškilios
asmenybės.
„Birutė Stacevičienė buvo
mano auklėtoja ir lietuvių kalbos
mokytoja. Jeigu galima pasakyti gražiausią žodį mokytojai,
tai aš jį skiriu jai. Tai buvo pati

šviesiausia, geriausia, išmintingiausia mokytoja, kurią buvau
sutikusi. Aš nedažnai grįžtu į
tėviškę, tačiau sugrįžusi visad
prisimenu keletą žmonių, vienas
iš jų – BIRUTĖ. Ji visą laiką bus
su manimi. Esu labai dėkinga,
kad teko ją pažinti, teko mokytis
iš jos, semtis patirties ir gyvenimo meilės“, – sakė žinoma
dainininkė.
Labai gražiais žodžiais Birutę
Stacevičienę prisimena mūsų
kraštietis, poetas, kultūrinių
renginių organizatorius Juozas
Žitkauskas.
„Neseniai iš Tėviškės Kapčiamiesčio atskriejo viena
blogiausių man žinių – iš šio
pasaulio iškeliavo Mokytoja
BIRUTĖ STACEVIČIENĖ.
Dažnas kapčiamiestietis drąsiai
gali pasakyti, jog tai buvo Mokytoja visomis didžiausiomis ir
svarbiausiomis prasmėmis. Būti
Mokytojos BIRUTĖS mokiniu
– tikra gyvenimo palaima, tai –
sėkmė, lydinti visą gyvenimą.
Man asmeniškai labai skaudus
praradimas. Netekau Žmogaus,
kurio dėka esu šiame gyvenimo
kelyje ir dėl to niekada nesigailėjau. Mokytoja plačiai man atvėrė
vartus į literatūrą, kultūrą. Dažnai pagalvoju, kur ir kuo būčiau,
jeigu ne Jos atidus pastebėjimas,
paskatinimas, vėliau ir nuoširdus džiaugsmas dėl nudirbtų
darbų. Gyvenimas, ypač mano
likimo žmonėms, dažniausiai
būna negailestingas. Mokytojos
BIRUTĖS dėka jis man buvo
gerokai prasmingesnis“, – kvietė
išsaugoti šios iškilios asmenybės
atminimą J. Žitkauskas.

•
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Rajono politikos senbuvė paslydo ant įstatymo raidės?
įstatymo nuostatas.
Praėjusiame rajono tarybos
posėdyje buvo tvirtinama Viešosios įstaigos Lazdijų rajono
savivaldybės pirminės sveikatos
priežiūros centro ataskaita. Paskelbus balsavimą dėl šios ataskaitos tvirtinimo, J. Ražukienė
nenusišalino nuo balsavimo procedūros, nors tai turėjo padaryti,
bet balsavo.
Tarybos opozicija operatyviai į
tai sureagavo. Esmė ta, jog J. Ražukienė dirba Viešosios įstaigos
Lazdijų rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro
Veisiejų ambulatorijos bendruomenės slaugytoja. Kitaip sakant,
J. Ražukienė balsavo dėl klausimo, tiesiogiai susijusio su įstaiga,
kurioje ji pati dirba.
Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymas
tai draudžia daryti. Tarybos narė
galimai pažeidė minėto įstatymo
3 straipsnio 1 dalies 2 punktą,
11 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatas.

J. Ražukienė: „Esu tikra, kad įstatymo nepažeidžiau.“
Linas Greičius
Daug metų galiojantys
įstatymai net beveik dešimtmetį aktyviai politikoje
dirbantiems žmonėms tampa sunkiai išsprendžiamu
rebusu. O jų nepaisymas
gali sukelti labai nemalonių pasekmių ir sugadinti
politiko prestižą.

Galimai pažeidė įstatymą
Taip gali atsitikti tarybos narei konservatorei Janinai Ražukienei, per praėjusį Lazdijų
rajono savivaldybės tarybos
posėdį privalėjusiai nusišalinti
nuo balsavimo vienu klausimu,
tačiau to nepadariusiai ir galimai
pažeidusiai Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje

Klaidos nepripažįsta
„Dzūkų žinios“ paklausė J. Ražukienės, ar ji, balsuodama savo
įstaigos klausimu, tai darė sąmoningai, ar nežinodama įstatymo.
„Esu tikra, jog įstatymo nepažeidžiau. Jei dirbčiau privačioje
įmonėje, gal tai ir būtų pažeidimas. O dabar juk dirbu savivaldybės įstaigoje, manau, jog tai natūralu – palaikyti įstaigą, kurioje
dirbi“, – sakė J. Ražukienė.
Redakcija turi duomenų, jog
J. Ražukienė kaip tarybos narė
laiku nedeklaravo savo privačių
interesų.
Naujai išrinkti savivaldybių
tarybų nariai privalo laiku deklaruoti privačius interesus. Šiai
pareigai įvykdyti jie turi 30 kalendorinių dienų nuo tada, kai

pradeda eiti pareigas. Pareigas
naujieji Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nariai pradėjo eiti
2019-04-15.
Redakcijos duomenimis, opozicijos atstovai ketina kreiptis į
Lazdijų rajono savivaldybės tarybos etikos komisiją ir į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją,
kad būtų įvertintas J. Ražukienės
elgesys ir taikyta įstatymų nustatyta atsakomybė už viešųjų ir
privačių interesų pažeidimus.

Elgėsi atsakingai
Į analogišką situaciją galėjo pa-

tekti tarybos narė, verslininkė
Daiva Ambrazevičienė, tačiau ji
puikiai žinojo įstatymą ir klaidos
nepadarė.
Praėjusiame tarybos posėdyje
buvo balsavimui pateiktas tarybos
sprendimo projektas dėl prekybos
alkoholiu liberalizavimo.
„Kadangi esu verslininkė, todėl
prekyba alkoholiniais gėrimais
yra mano verslo dalis. Suvokdama, jog balsavimas šiuo klausimu yra susijęs su mano verslu,
nusprendžiau nusišalinti nuo
balsavimo“, – sakė D. Ambrazevičienė.

•

Įstatymo nuostatos – aiškios
LR viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta, kad viena iš
Asmenų, pretenduojančių dirbti, dirbančių ir dirbusių valstybinėje
tarnyboje, prievolių yra teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis
vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, jog toks
konfliktas yra. LR viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 11 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta, kad
asmeniui, dirbančiam valstybinėje tarnyboje, draudžiama dalyvauti
rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip paveikti
sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą. Prieš pradedant tokio
sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrą arba pačios
procedūros metu asmuo, dirbantis valstybinėje tarnyboje, privalo
informuoti savo institucijos vadovą ar institucijos vadovo įgaliotą
atstovą arba kolegialią valstybės ar savivaldybės instituciją, kurios
narys jis yra, ir asmenis, kurie kartu dalyvauja rengiant, svarstant
ar priimant sprendimą, apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie
nusišalinimą ir jokia forma nedalyvauti toliau rengiant, svarstant
ar priimant sprendimą.
LR viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad privačius interesus
deklaruojantys asmenys privalo pateikti deklaraciją elektroninėmis
priemonėmis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nustatyta
tvarka per 30 kalendorinių dienų nuo jų išrinkimo, priėmimo ar
paskyrimo į pareigas dienos.

Bendrovėje „Lazdijų vanduo“ — neramus permainų laukimas
Pasikeitus rajono valdžiai,
prasidėjo permainos ir kai
kuriose savivaldybės valdomose bendrovėse.

Per trumpą laiką apie pasitraukimą iš vadovaujamųjų pareigų
pranešė net du bendrovės „Lazdijų vanduo“ vadovai. Neseniai
bendrovės duris užvėrė direktoriaus pavaduotoja Živilė Šatienė, o po savaitės darbą baigs
ir bendrovės vadovas Justinas
Šmulkštys.
Redakcijos duomenimis, abu
bendrovės vadovai su darbdaviu
atsisveikino šalių susitarimu.
Pasitraukus iš posto Ž. Šatienei, vieno iš savivaldybės vadovo nurodymu, buvo paskelbtas
konkursas laisvai vietai užimti.
Redakcijos duomenimis, konkurse dalyvauti pareiškė norą

vienas kandidatas – tos pačios
bendrovės specialistas.
Tačiau konkursas netikėtai
buvo atšauktas, neva jo skelbėjai nebuvo tarpusavyje suderinę
savo pozicijų.
Pagal galiojančią tvarką, po
gegužės 31 d., kai direktoriaus
postą paliks J. Šmulkštys, turės
būti paskirtas laikinasis bendrovės vadovas, ko gero, tai bus
žmogus iš dabar bendrovėje
dirbančių specialistų.
Gal tai sutapimas, o gal vadovybės krizės atspindys, bet Seirijų miestelio gyventojai piktinasi,
jog prieš du mėnesius iškasinėję vieną iš pagrindinių Seirijų
gatvių, bendrovės darbuotojai
nepasirūpino, jog operatyviai
būtų išasfaltuota gatvės danga,
kaip to reikalauja normatyviniai
dokumentai.

UAB „Lazdijų vanduo“ laukia naujų vadovų.
•
Asmeniniai skelbimai nemokamai!

Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
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Tuštėjančios klasės: liūdna ateitis ir smūgis rajono kišenei
Linas Greičius
Liūdnos prognozės, jog
rajone mažėja vaikų ir teks
uždaryti per dešimt klasių, tampa realybe. Tokia
situacija gali turėti niūrių
pasekmių – Lazdijų kraštas ims senti, o savivaldybė
negaus solidžių pinigų už
moksleivių krepšelius. Šias
prognozes galėtų pašviesinti rajono valdžia, mokyklų vadovai, pedagogai,
sugebėję įkalbėti tėvus neperkelti savo atžalų į kitas
ugdymo įstaigas.

Rajonas praras daug pinigų
Savivaldybės tarybos narys, bu-

vęs administracijos direktorius
Gintautas Salatka pripažino,
jog, pagal dabartinę situaciją,
rajone teks atsisakyti net 17 klasių komplektų. Šios problemos
esmė – šiose klasėse nesusidaro
normatyviniais aktais nustatytas
moksleivių skaičius.
„Jei skaičiuosime, jog vienas
klasės komplektas mokinio krepšelio forma į rajoną atneša apie
20 tūkst. eurų, tai septyniolikos
klasių panaikinimas rajonui kainuotų apie 350 tūkst. eurų. Kitaip
sakant, mes prarastume tokią didžiulę pinigų sumą“, – kalbėjo
G. Salatka.
Paklaustas, kur dingsta moksleiviai iš rajono mokyklų, pašnekovas

Rajono politikai apie mokyklas
(Mintys iš kandidatų į merus debatų)
Jonas Matulevičius (Centro partija):
„Lazdijuose geresnis išsilavinimas negu Krosnoje. Prastesni vaikai
važiuoja į Šventežerio mokyklą.“
„Reikia apskaičiuoti, ar užsimoka išlaikyti mokyklą. Jei neužsimoka,
ją reikia uždaryti.“
Ausma Miškinienė (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga):
„Reikia atsisakyti mokyklos, kurios visi mokytojai priklauso vienam
judėjimui.“
„Kaip surenkame pieną kaniukėmis..., taip ir vaikus iš skirtingų
mokyklų susirenkame mokykliniais autobusiukais.“

Šventežerio mokyklose.

A. Čiurlionis: „Mes su pedagogais esame savo mokyklos patriotai ir tikime, kad
bendromis pastangomis įkalbinsime tėvus leisti savo atžalas į mūsų mokyklą.“
sakė, jog rajone mažėja mokyklinio
amžiaus vaikų. Taip pat pastebėjo,
jog kai kurių vaikų tėvai, pamatę,
jog klasėse mažai mokinių, savo
vaikus perkelia į kitą mokyklą,
dažnai net į gretimo rajono.
G. Salatkos teigimu, yra klasių, kurioms iki pilno komplekto trūksta vieno ar dviejų vaikų.
Kai kurių klasių grupių minimali

komplekto norma – 8 vaikai.
„Manau, jog visi turime padirbėti, kad sukomplektuotume bent
tas klases, kur trūksta tik vieno
vaiko. Reikia pastangų, kad išsaugotume mūsų mokyklose vaikus
ir neprarastume pinigų“, – sakė
G. Salatka.
Jo teigimu, daugiausiai moksleivių trūksta Krosnos, Kučiūnų,

Dirbs rinkodarinį darbą
Šventežerio mokyklos direktorius
Artūras Čiurlionis pripažino, jog
jo vadovaujamoje mokykloje yra
trys nesukomplektuotos klasės,
kuriose iki minimalios normos
trūksta vos po vieną moksleivį.
„Mes su pedagogais esame
savo mokyklos patriotai ir tikime, kad bendromis pastangomis
įkalbinsime tėvus leisti savo atžalas į mūsų mokyklą. Mokykla
tikrai gera, naujausiuose ugdymo
įstaigų reitinguose savo grupėje
užėmėme 3–4 vietą Lietuvoje.
Pas mus atvažiuoja dirbti pedagogai iš Lazdijų, o kai kurie lazdijiškiai net važiuoja pas mūsų
matematikos pedagogus gilinti
savo žinių“, – sakė direktorius.
A. Čiurlionis juokavo, jog visą
vasarą teks dirbti rinkodarinį darbą, kad būtų surasta kuo daugiau
mokinių ir įkalbėti pasilikti čia
besimokantieji.
Direktorius teigė, jog ketina
pasitelkti įvairias priemones –
naudoja socialinius tinklus, kalbasi su moksleivių tėvais, pačiais
moksleiviais.
„Mes nusiteikę ryžtingai, lengvai nepasiduosime, tikiu, jog
norimą rezultatą pasieksime“, –
kalbėjo direktorius.

•

Didžiausia regiono kompostavimo aikštelė — jau saugioje stoginėje

Didžiausia ARATC sistemos kompostavimo aikštelė, atsižvelgus į specialistų rekomendacijas, uždengta, užkertant kelią nuotekų taršai ir blogo kvapo susidarymui. (ARATC nuotr.)
Virš Alytaus regiono atliekų tvarkymo technologijų
centre esančios didžiausios
regione žaliųjų atliekų
kompostavimo aikštelės
baigta įrengti didžiulė stoginė. Ant metalinių konstrukcijų pastatyta stoginė
dengia daugiau kaip pusę
hektaro ploto užimančią
aikštelę ir joje kompostuojamas žaliąsias atliekas.

„Stoginė įrengta sprendžiant
susidarančių nuotekų ir dėl kaupuose vykstančio puvimo proceso atsirandančio nemalonaus
kvapo problemą“, – sakė Alytaus
regiono atliekų tvarkymo centro
(ARATC) direktorius Algirdas
Reipas.
Anot jo, tokios problemos itin
paaštrėja lietingu periodu, kuo-

met kartu su nuotekomis iš kaupų
plaunamos visos juose susikaupusios medžiagos. Pagal technologinius reikalavimus, šlapių
atliekų kaupų negalima vartyti, o
nevartant juose laikomos atliekos
negauna oro, susidaro anaerobinės sąlygos ir atsiranda blogas
kvapas.
„Tokie yra gamtos dėsniai. Ieškodami šios problemos sprendimo
būdų kreipėmės į specialistus. Jie
rekomendavo vienintelį dalyką:
uždengti aikštelę, kad joje laikomos organinės atliekos negautų
lietaus“, – pasakojo A. Reipas.
Uždengus aikštelę lyjant nuo
jos stogo nubėgs švarus vanduo, o
susidarančios nuotekos bus surenkamos rezervuaruose, iš kurių bus
laistomi po stogu esantys atliekų
kaupai, reguliuojant tinkamą drėgmės kiekį juose. Taip bus už-

kirstas kelias bet kokiam nuotekų
patekimui į aplinką.
Alytaus rajone, Takniškių kaime, esančios kompostavimo aikštelės uždengimas kainavo apie
pusę milijono eurų. Šiai investicijai naudotos tik ARATC lėšos.
„Tai buvo labai tikslinga ir
prasminga investicija, padėjusi
išspręsti ir blogo kvapo, ir aplinkos taršos nuotekomis problemą
ir leisianti ateityje taupyti, nes
esant sausam orui organinių atliekų kaupus reikėdavo laistyti, kad
juose vyktų kompostavimosi procesai“, – sakė ARATC vadovas
A. Reipas.
Alytaus rajone, Takniškių kaime, ARATC technologijų centre
esančioje aikštelėje surenkama
daugiausiai biologiškai skaidžių
– daugiau kaip trečdalis visų
regione surenkamų šios rūšies

atliekų.
Iš viso Alytaus regione veikia
septynios žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės. Per praėjusius
metus jose buvo surinkta daugiau kaip 8 500 tūkst. tonų žaliųjų
atliekų.
Šiose aikštelėse tvarkomos gyventojų surinktos žaliosios atliekos: žolė, lapai, medžių šakos,
obuolių išspaudos ir kitos biologiškai skaidžios atliekos.
Pernai kompostavimo aikštelėse surinktos medžių šakos
buvo susmulkintos ir perduotos
technologijų centre veikiančiam
Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo padaliniui kaip struktūrinė
medžiaga, naudojama energijai
gauti.
Iš surinktų biologiškai skaidžių
atliekų (lapų, žolės) per praėjusius
metus buvo pagaminta daugiau

kaip 3 800 tonų komposto, kurio
gyventojai galėjo nusipirkti arba
gauti nemokamai į aikštelę atvežę
nenaudojamos buitinės technikos,
elektronikos arba žaliųjų atliekų.
Daugiabučių namų bendrijoms
buvo skiriama po 3, o regiono
savivaldybių aplinkos tvarkymui
– iki 5 tonų komposto per metus
nemokamai.
Alytaus žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje iš gyventojų,
įmonių ir didelių gabaritų atliekų
surinkimo aikštelių pernai priimta beveik 1600 tonų medienos
atliekų, kurios buvo susmulkintos
ir realizuotos – iš jų pagaminta
daugiau kaip 1380 tonų medienos
drožlių. Aikštelėje taip pat smulkinamos miškininkystės atliekos,
iš kurių pagamintas krosnių kuras
Alytaus regiono gyventojų namams šildyti.

•
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Valdžios tyla kelia nerimą bendruomenėms Dzūkai

kalba, kad...

D. Ambrazevičienė ir E. Naujalis tikisi, kad savivaldybė suras pinigų projektams užbaigti.
Linas Greičius
Aktyvios ir iniciatyvios
rajono bendruomenės
skambina pavojaus varpais
– jei savivaldybė nevykdys savo įsipareigojimų ir
finansiškai neprisidės prie
pradėtų vykdyti projektų,
viskas gali sužlugti ir rajonas neteks keleto milijonų
įvairių fondų ir agentūrų
paramos. Tiesa, savivaldybės atstovai ramina, kad
problema bus išspręsta,
tačiau sprendimų reikia
labai skubiai.

Liko tik savaitė
Ypač dėl susidariusios situacijos
nerimauja Kapčiamiesčio bendruomenės pirmininkė Raminta
Zelenauskaitė. Ji teigė, jog iki
gegužės 31 dienos turi pateikti
mokėjimo prašymą avansui gauti,
tačiau nerimauja, kad gavę avansą
jo naudoti vis tiek negalės, kol
negaus savivaldybės sprendimo
skirti dalinį finansavimą, t. y. daugiau nei 21 tūkst. eurų.
Projektas, kurį vykdo Kapčiamiesčio bendruomenė, labai
ambicingas. Bendruomenė planuoja kapitališkai suremontuoti
ir pritaikyti bendruomenės reikmėms parapijai priklausantį seną
pastatą.
„Prieš pusantrų metų klebonas
sutiko perduoti pagal panaudos
sutartį parapijai priklausantį
pastatą. Važiavome su tuometiniu mero patarėju pas vyskupą,
gavome jo sutikimą naudotis šiuo
pastatu. Nusprendėme pastatą suremontuoti. Visa projekto sąmata – 85 tūkst. eurų“, – pasakojo
R. Zelenauskaitė.
Didžioji projekto išlaidų dalis
– 64 tūkst. eurų – finansuojama
Nacionalinės mokėjimo agentūros
(NMA), savivaldybės taryba patvirtino, jog prisidės prie projekto
suteikdama 21 tūkst. eurų.
Nesulaukė merės atsakymo
R. Zelenauskaitė sakė, jog darbai
jau pajudėjo – parengtas techninis projektas, pasirašyta sutartis
ekspertizei atlikti. Galima būtų
judėti į priekį, tačiau nepatvir-

tintas savivaldybės finansavimas
kelia nerimą.
„Kol neturime garantijos, kad
gausime finansavimą iš savivaldybės, negalime tęsti darbų, pasiimsime avansą iš NMA ir lauksime.
Juk, jei negausime savivaldybės
lėšų, turėsime grąžinti avansą“,
– nerimauja bendruomenės pirmininkė.
Ji teigė, jog apie šią problemą
bendruomenės nariai kalbėjosi
su mere Ausma Miškiniene, kuri
pažadėjo iki praėjusios savaitės
pabaigos duoti atsakymą dėl konkrečių galimybių skirti savivaldybės pažadėtąją pinigų dalį.
„Merės atsakymo dar neturime.
Jei savivaldybė neskirs finansavimo, visas projektas gali sužlugti“,
– teigė R. Zelenauskaitė.

Klebonas pateiks sąskaitą
Dar vienas projektas, kuriam pažadėtas savivaldybės finansavimas, – Šeštokų bažnyčios remontas. Bažnyčios klebonas Eugenijus
Naujalis „Dzūkų žinioms“ teigė,
jog ketina savivaldybei pateikti
sąskaitą už atliktus darbus 33,5
tūkst. eurų sumai.
Paklaustas, ar jam nekyla nerimas dėl to, jog savivaldybė gali
pristabdyti projekto finansavimą,
kaip vyksta ir kitų bendruomenių
projektų atvejais, E. Naujalis sakė
girdėjęs apie savivaldybės finansines problemas, tačiau neigiamo
atsakymo dėl bažnyčios remonto
nėra sulaukęs.
„Man skambino iš savivaldybės, klausinėjo, ar mes remontuojame bažnyčios bokštus. Daugiau
nieko nekalbėjo, tik pasakė, jog
savivaldybė rikiuoja prioritetus ir
tikslinasi projektų detales“, – sakė
klebonas.
Dėl savivaldybės paramos nerimauja ir Mikniškių kaimo bendruomenė, kuriai pažadėta skirti 3
tūkst. eurų langams pakeisti.
Lėšos buvo numatytos
Rajono savivaldybės tarybos narys, buvęs meras Artūras Margelis
teigė, jog savivaldybės biudžete buvo numatyta arti milijono
eurų prisidėti prie bendruomenių
vykdomų projektų, kurių didžiąją

finansinę naštą yra prisiėmę įvairūs fondai, agentūros, ES institucijos.
„Savivaldybė paprastai prie
bendruomenių projektų prideda
savo dalį – apie 15–20 procentų
vertės. Tačiau projektai nevykdomi, jei nėra savivaldybės dalies.
Jei nebus skirta pinigų šiems bendruomenių projektams, rajonas
gali prarasti keletą milijonų eurų“,
– sakė A. Margelis.

Bendruomenės – prioritetas
„Dzūkų žinios“ dėl šios problemos pateikė klausimus Lazdijų
rajono savivaldybei. Pateikiame
klausimus ir savivaldybės atstovų
atsakymus:
Ar tiesa, kad savivaldybė atsisako prisidėti prie bendruomenių
projektų finansavimo?
Jūsų turima informacija nėra teisinga, savivaldybė ir toliau rems ir
prisidės prie bendruomeninių projektų finansavimo. Bendruomenės
ir jų veikla yra prioritetas.
Kokios susidariusios situacijos
priežastys, juk rajono biudžete
numatyta visiems projektams
skirti 1 mln. eurų. Ar įvertinta
tai, jog, neprisidėjus prie projektų, rajonas praras apie 8–9 mln.
eurų projektinės paramos?
Savivaldybės skiriamas finansavimas bendruomeniniams projektams yra mažesnis nei 1 milijonas
eurų. Savivaldybės vadovai toliau
skirs dėmesį visiems projektams
ir atitinkamai prisidės prie finansavimo.

Gal panaudos paskolą?
Tarybos narė Daiva Ambrazevičienė teigė, jog yra vilties, kad
bendruomenių projektams savivaldybės vadovė suras pinigų.
„Praėjusiame tarybos posėdyje
balsavome dėl paskolos ėmimo,
supratau, kad savivaldybei trūksta
pinigų. Buvo teigiama, kad paskola imama susidariusioms
savivaldybės biudžeto skylėms
užkaišioti. Manau, jog dalis šios
paskolos bus skirta bendruomenių projektams finansuoti“, – sakė
D. Ambrazevičienė.

•

g Rajono vadovės sutuoktinis rimtai taikosi į vienos iš
ministerijų valdomos įstaigos
vadovo postą. Todėl labai suprantami tampa nutylėjimai
apie rajono vadovės sutuoktinio perspektyvas ieškotis
darbo Lazdijuose. Žinoma, iš
Noragėlių daug arčiau važinėti
į darbą Kaune, kur įsikūrusi ministerijos įstaiga, nei į tarnybą
Vilniuje.
g Rajono jaunimas vasarą
gali likti be darbo, nes naujoji
valdžia nesirūpina užimtumo
programa. Vienas iš rajono
vadovų kaltina buvusį merą,
neva šis išleidęs visus jaunimo
įdarbinimui skirtus pinigus.
Keista, ar taip kalbantis žmogus sąmoningai meluoja, ar
nežino, jog šie pinigai skiriami
ne iš savivaldybės biudžeto,
bet iš Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos kišenės.
g Rajono žmonės labai liūdi, nes žinoma žurnalistė keičia

savo darbo profilį – ji dirbs savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijoje. Kaip sakoma,
kai prasideda darbas valdžios
struktūroje, tada baigiasi žurnalistika.
g Vis sunkiau susigaudyti,
kas yra tikrasis rajono vadovas. Savivaldybės darbuotojų
posėdyje vicemeras mestelėjo
frazę, kurioje buvo ir du žodžiai: „meras ir vicemerė“. Po
šios frazės kai kurie posėdžio
dalyviai vos suvaldė juoką.
Panašu, jog tąsyk vicemeras
buvo tikrai nuoširdus.
Šioje humoristinėje rubrikoje minimų įvykių ir asmenų sutapimai su tikrove yra
atsitiktiniai.
Žinutes galite siųsti el. paštu dzukuzinios@gmail.com,
pranešti telefonais: (8 318)
52260, 8 670 38882, arba
atnešti į redakciją adresu
Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai.

•

Pasaka suaugusiems
Auksinis Lazdijų raktelis arba
Malvinos ir Buratino nuotykiai
III dalis
MALVINA (verkia skaidriomis kaip krištolas mergaitiškomis
ašaromis): Buratinai, mūsų mažojo teatro žmonės kalba, kad ne
aš, o tu esi tikrasis šeimininkas. Kaip taip gali būti?
BURATINAS: Malvina, būkim biedni, bet teisingi. Aš esu
tikrasis vadovas. Juk Ingrida su garbinga palyda atvažiavo ne
pas tave, bet pas mane. Ir apskritai, tu gerai pagalvok apie ateitį.
Ką darysi, jei po rinkimų Karabasas Barabasas nueis nuo arenos
ir išvažiuos į Ispaniją? Tau reikia dairytis naujo šeimininko.
MALVINA: Aš pagalvosiu. Dabar tavęs prašau, bent prie
žmonių nerodyk, kad esi mažojo teatro vadovas.
BURATINAS: Pasistengsiu, tik nežinau, ar man pavyks.
Laukite tęsinio.

•

Prenumerata priimama ir
internetu
www.prenumerata.lt

Tarybiniais laikais senoje Lazdijų vaistinėje
buvo parduodamas bekvapis, beskonis
glicerinas, pilstomas į didelius butelius.
Gal kas jo dar turite? Labai reikia.

Tel. 8 645 83600.
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Barčiuose vėl tiksi arseno bomba

KETVIRTADIENIO AIDAS

Barčių kaimo gyventojai vėl turi problemą dėl geriamojo vandens.
Vaidotas Morkūnas
Pavojinga istorija, kai
vienoje iš rajono kaimų
esančioje vandenvietėje
aptiktas padidėjęs arseno
kiekis, vėl kartojasi.
Šios savaitės pradžioje paskelbus, kad Barčių vandenvietėje tekančiame vandenyje, kurį naudoja
vietiniai gyventojai, nustatytas
didelis arseno kiekis, sukruto ir
rajono valdžia.
Antradienį ryte vandentiekio
įmonės „Lazdijų vanduo“ vadovai rajono savivaldybei pranešė,
kad gavo iš laboratorijos Barčių
kaime esančio vandentiekio gręžinio vandens mėginių rezultatus,
kurie parodė, kad vandenyje yra
padidėjęs sveikatai nuodingos
medžiagos – arseno kiekis.
Vakar „Dzūkų žinių“ kalbinta
Barčių bendruomenės pirmininkė
Ramunė Janavičiūtė sakė, kad

žinią, jog užterštas vanduo Barčių
kaimo gręžinyje, jai pranešė rajono merė Ausma Miškinienė, kuri
vakar dėl to inicijavo skubų pasitarimą rajono savivaldybėje.
„Netrukus ir įmonės „Lazdijų
vanduo“ atstovai prie vandentiekio prisijungusius vandens
vartotojus informavo raštu, kad
vandens iš gręžinio maistui negalima vartoti, galima tik buitiniams
reikalams. Kad gyventojai turėtų
geriamojo vandens, vandentiekio
įmonės darbuotojai atvežė talpą,
kuri stovi Barčių kaime. Vakar
buvau pakviesta į rajono savivaldybę, kur rajono vadovai aptarė šią situaciją su vandentiekio
įmonės atstovais, rajono Maisto
ir veterinarijos tarnybos specialistais bei kitais savivaldybės darbuotojais“, – sakė bendruomenės
pirmininkė.
Ji pasakojo, jog susitikime buvo
kalbėta apie tai, kaip paspartinti

Arsenas kenkia žmogaus sveikatai
Arseno kiekio padidėjimas užpernai buvo nustatytas Raseinių rajone, o pernai – Marijampolės ir Jurbarko rajonuose. Į šią problemą
atkreipė dėmesį ir Aplinkos ministerija.
„Arsenas yra kontroliuojamas rodiklis geriamajame vandenyje, jis
nuolatos turi būti kontroliuojamas. Pastarieji įvykiai, kai lyg netikėtai arseno randama ir ypač nedidelėse vandenvietėse, privertė mus
labai smarkiai sunerimti. Pagal taisykles, mažose vandenvietėse,
tiekiančiose iki 100 kubinių metrų vandens per parą, arseno kiekį
reikėtų tirti kartą per dvejus metus. Tačiau dabar paprašyta atkreipti
dėmesį ir į tas vandenvietes, kur šio metalo kiekis vandenyje per
pastarąjį tyrimą neviršijo leistinos normos – 10 mikrogramų litrui
(µg/l), – bet buvo priartėjęs prie jos“, – sakė Aplinkos ministerijos
atstovai.
Pasak Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovų (VMVT),
specialistai negali tiksliai pasakyti arseno atsiradimo vandenvietėse
priežasčių.
Ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai taip pat
tvirtina, kad kol kas neaiškus šio metalo atsiradimo vandenyje
šaltinis. Centro Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėjos
Irenos Taraškevičienės teigimu, atsižvelgiant į šiuo metu turimus
duomenis, manytina, kad arsenas tirtuose gręžiniuose gali būti
gamtinės kilmės.
Pasaulio sveikatos organizacija nurodo, kad esant arseno koncentracijai geriamajame vandenyje 10–50 µg/l daromas neigiamas
poveikis sveikatai. Arsenas – organizme linkęs kauptis sunkusis
metalas. Jis gali sukelti mažakraujystę, galvos skausmus, kvėpavimo
takų ir kitas ligas.
Arsenas į aplinką patenka iš chemijos, farmacijos, elektronikos,
tekstilės, optikos, energetikos, trąšų pramonės įmonių ir jų gaminių.
Šio sunkiojo metalo yra ir akmens anglies pelenuose.

vandentiekio trasų tiesimą nuo
Veisiejų vandenvietės iki Barčių
kaimo, kad gyventojai galėtų
centralizuotai naudotis vandeniu.
R. Janavičiūtės teigimu, merė šiame pasitarime pažadėjo, kad iki
rugsėjo bus nutiestos šios trasos,
tam iš biudžeto dar ankstesnė rajono vadovybė buvo skyrusi 144
tūkstančius eurų.
„Kiek pasitarime girdėjau, vandentiekio įmonė jau yra pasirašiusi sutartį su įmone, kuri atliks
šios trasos tiesimo darbus. Turiu
pasakyti, kad pirmieji signalai,
jog iš Barčiuose esančio gręžinio
teka vanduo su nuodinga medžiaga, arsenu, buvo gauta dar praeitų
metų lapkričio mėnesį. Dauguma
mūsų rajono gyventojų iki šiol
nenaudoja maistui vandens iš
šio gręžinio, tam tikslui naudoja
vandenį iš 10 šachtinių šulinių,
kurie yra patikrinti. Taigi nesame
likę be vandens, tačiau tikiuosi,
kad ši problema bus išspręsta civilizuotai, bus ir į mūsų kaimą
atvestas vandentiekis“, – sakė aktyvi Barčių kaimo bendruomenės
pirmininkė.
Lazdijų maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas Auridas
Marcinkus teigė, kad pirmą kartą
Barčių kaime neleistinas kiekis
arseno vandenyje aptiktas praeitų
metų lapkričio mėnesį. Kadangi
didelis jo kiekis vandenyje yra
žalingas žmonių sveikatai, todėl
vandentiekio įmonė buvo įpareigota šio vandenio mėginius iš
Barčių vandentiekio bokšto imti
ir tirti specialiose tam skirtose
laboratorijose kartą per mėnesį
ir apie rezultatus informuoti veterinarijos tarnybą.
„Ankstesniuose tyrimuose arseno kiekis neviršydavo leistino
kiekio arba balansuodavo ant tos
ribos, o vandentiekio įmonė prieš
keletą dienų informavo, kad jo
nustatytas per didelis kiekis. Dabar mūsų tarnyba taip pat ims šio
vandens mėginius ir jie bus perduoti įvertinti mūsų valstybinei
laboratorijai. Lauksime rezultatų“, – sakė A. Marcinkus.
Vakar su uždarosios akcinės
bendrovės „Lazdijų vanduo“
direktoriumi Justinu Šmulkščiu
pasikalbėti dėl vandentiekio trasų
tiesimo, jų ilgio nepavyko, jis į telefono skambučius neatsakė.

•

Aidas Kelionis
Buvo ankstyvo 1985-ųjų pavasario diena mokykloje. Tuo metu
man ėjo keturioliktieji metai, ir
tą dieną kažką veikiau per pertrauką senojo mokyklos pastato
trečiame aukšte. Buvau liesas
tarsi dviratis ir nemenkai pagal
savo amžių išstypęs. Tuo metu
į mokyklą užsuko garsus krepšinio treneris Algis Gedminas,
kuris intensyviai važinėjo po
Lazdijų rajono mokyklas ir rinko
jaunimą į savo treniruotes – siūlė vykti treniruotis į Vieciūnus
(tada jų niekas kitaip nevadino).
Nespėjau nė geriau pagalvoti,
o treneris viską sutarė su mano
mama, kuri tuo metu Veisiejų
vidurinėje mokykloje dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą.
Sutartą dieną aš, mama ir tėtis
sėdome į 408 baltą „Moskvičių“
ir išriedėjome į pirmąją treniruotę. Prieš tai dar turėjome
užsukti į Mikalinos kaimą pas
tėtės dėdę Vaclovuką ir jam nuvežti maisto prekių. Važiuojant
iš jo atgal sugedo mašina, ir tą
dieną Vieciūnų nepasiekėme.
Pagalvojau, kad tai nėra geras
ženklas. Mama paskambino
treneriui ir buvo sutarta atvykti kitą dieną. Dabar į kelionę
pasiėmėme kaimyną Bolių, pas
kurį lankiau orientacinio sporto
būrelį.
Šį sykį kelionė buvo sėkminga. Kol suaugusieji kalbėjosi
tarpusavyje, pasiėmęs bulgarišką oranžinį krepšinio kamuolį
mėčiau jį į šoninį krepšį. Kaip
pirmam kartui visai neblogai sekėsi. Vėliau treneris patarė keltis
gyventi į Vieciūnų bendrabutį,
lankyti šio miestelio mokyklą ir
kasdienes treniruotes. Netrukus
apsigyvenau viename iš dviejų
bendrabučio kambarių, kurie tu-

rėjo atskirą šoninį įėjimą. Kitame kambaryje tik retkarčiais
apsistodavo kiti krepšininkai,
bet dažniausiai dienas ir naktis
leisdavau vienas.
Laisvalaikis po pamokų buvo
gana nuobodus, bet pavargus po
gana ilgų ir intensyvių treniruočių nelabai ir norėdavosi kur
nors eiti. Didžiausia pramoga
buvo bendrabučio laisvalaikio
kambaryje esantis televizorius,
per kurį dažniausiai žiūrėdavau
futbolo rungtynes. Trečiadieniais prie jo praleisdavau kelias
valandas, kai rodydavo Europos
futbolo taurių varžybas arba žiūrėdavau TSRS rinktinės atrankines rungtynes dėl patekimo į
1986 m. pasaulio futbolo čempionatą Meksikoje.
Labiausiai laukdavau atvykstant tėtės ir sesers Astos,
kuri atveždavo pačios prikeptų
skanumynų. Juos valgydamas
labiausiai gailėdavausi, kad negyvenu namuose. Visa laimė,
kad nuo namų iki Vieciūnų buvo
visai netoli, tad svečių sulaukdavau gana dažnai.
Po treniruočių mokytis nelikdavo nei noro, nei jėgų. Tik
susidėdavau vadovėlius į krepšį prieš tai juos lėtai pervertęs.
Mokslai nuo to labai nekentėjo,
tad kol viskas šioje srityje buvo
gerai, per daug nesukau galvos.
Sunkiausia būdavo po sunkių
vakarinių treniruočių keltis
rytais. Nubudęs įsijungdavau
Lenkų radijo pirmą programą,
per kurią būdavo įdomiausios
sporto naujienos. Tais metais
vyko eilinės dviračių lenktynės
„Wyszcig pokoju“. Jose sirgau
už lenką Lechą Peseckį, kuris
tais metais jas ir laimėjo.
Keista, bet tie keli pavasario
mėnesiai, praleisti Vieciūnuose,
į atmintį įsirėžė žymiai labiau
nei metų ar kelių laikotarpis,
praleistas namuose. Kai juos
prisimenu, kažkodėl atrodo, kad
mažame krepšinio miestelyje
pragyvenau kokius penkerius
metus, o ausyse vis skamba
lenkų radijo komentatoriaus
šauksmas L. Peseckiui pirmam
kertant finišo liniją.

•

• Knygos
• Kanceliarinės prekės
• Spaudai
• Tonerių pildymas
• Kompiuteriai ir jų priedai
KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai
Tel.: 8 646 71901, (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt
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Paminėtos 74-osios Kalniškės mūšio metinės

Aktyvaus sporto entuziastai į Kalniškę važiavo dviračiais.

Tarybos nariai G. Salatka (kairėje) ir A. Margelis uždegė atminimo žvakeles.

Jauniesiems savanoriams buvo patikėta laikyti svarbius šalies simbolius.

Kariškiai apžiūrėjo Kalniškės didvyrių nuotraukas.

Gegužės 18 d. Lazdijų
rajono savivaldybėje vyko
iškilmingas Kalniškės
mūšio – prieš 74 metus vykusio vieno didžiausių ir
garsiausių mūšių Lietuvos
ginkluoto pasipriešinimo
istorijoje – metinių minėjimas. Renginys prasidėjo
Lazdijų miesto Nepriklausomybės aikštėje, dalyvius
pasveikino Lazdijų rajono
savivaldybės merė Ausma
Miškinienė ir jos pavaduotojas Audrius Klėjus. Savivaldybės vadovai kartu su
jaunaisiais šauliais padėjo
gėlių ir uždegė žvakeles
prie Nepriklausomybės
paminklo, o KASP kariai
skyrė salves kritusiems už
Lietuvos laisvę.

Po pagerbimo ceremonijos į
Kalniškės mūšio vietą buvo išlydėti Lietuvos karių asociacijos
Keliautojų klubo dviračių žygio
bei bėgimo dalyviai. Pagrindinis
sporto entuziastų tikslas – prisiminti Kalniškės mūšio istoriją,

aktyviai praleisti laiką ir dalyvauti Kalniškės mūšio paminėjimo renginiuose.
Antroji renginio dalis vyko
Simne: iš miestelio aikštės į
Kalniškės mūšio vieną išžygiavo pėsčiųjų žygio „Būtina
žinoti: Kalniškės mūšis“ dalyviai su vadovu plk. ltn. Rimantu Jarmalavičiumi priešakyje,
Simno Švč. Mergelės Marijos
Ėmimo į dangų bažnyčioje buvo
aukojamos šv. Mišios, o vėliau
vyko iškilminga Šarūno rinktinės
Lakūno būrio partizano, kario
savanorio, Kalniškės mūšio dalyvio Albino Ivanausko laidotuvių
ceremonija.
Partizano Albino Ivanausko
palaikai buvo surasti 2018 m.
Našlaičių kapinėse Antakalnio
kapinių teritorijoje Vilniuje, o
perlaidoti Simno kapinėse. Lazdijų rajono savivaldybės mero
pavaduotojas Audrius Klėjus, tarybos nariai dalyvavo laidotuvių
ceremonijoje bei Simno kapinėse
padėjo gėlių prie paminklo žuvusiems Kalniškės mūšyje.
Kalniškės mūšio vietoje rengi-

nio dalyviai aplodismentais sutiko dviračių, pėsčiųjų žygio bei
bėgimo dalyvius. Taip pat buvo
apdovanoti eilėraščių ir fotografijų konkurso „Vertybės, kurios
įkvepia gyventi“, skirto Kalniškės
mūšio minėjimui, nugalėtojai.
Kalniškės mūšio metinių minėjimas pradėtas iškilminga Lietuvos valstybės ir istorinės vėliavų
pakėlimo ceremonija ant simbolinio Kalniškės kryžių kalnelio.
Vėliavos danguje suplevėsavo
skambant Lietuvos Respublikos
himnui. Tylos minute buvo pagerbti didvyriškai kritusieji nelygioje kovoje. Nuaidėjo KASP
Dainavos apygardos 1-osios
rinktinės karių salvės už Lietuvą, už žuvusius miško brolius
partizanus, už 74-ąsias Kalniškės
mūšio minėjimo metines. Kryžių
kalnelis buvo papildytas LKA
Keliautojų klubo kryžiumi, kurį
pašventino Krosnos Šv. Apaštalo
Evangelisto Mato bažnyčios kunigas Juozas Klimavičius.
„Džiaugiuosi, kad šiandien,
kaip ir kasmet, esate šioje vietoje. Tai drąsą ir laisvę simbo-

lizuojanti vieta. Tik dėl laisvės
kovotojų beribės drąsos mes
šiandien esame laisvi. Neabejoju, kad tie, kurie kovojo ir
žuvo, bei tie, kurie kovojo ir liko
gyvi, norėjo ir tikėjo, kad mes
visi būsime laisvi. Vertinkime
šią jų auką“, – kalbėjo Lazdijų
rajono savivaldybės merė Ausma
Miškinienė.
Pagerbti žuvusiųjų atminimą susirinko garbingi svečiai:
Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas prof. Vytautas
Landsbergis, Lazdijų rajono
savivaldybės vadovai, tarybos
nariai, Seimo nariai: Laurynas
Kasčiūnas, Monika Navickienė,
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Audronius Ažubalis, Arvydas
Anušauskas, Rasa Juknevičienė
bei Seimo narė ir kandidatė į Lietuvos Respublikos prezidentus
Ingrida Šimonytė, partizanų vaikai, artimieji, tremtiniai. Savivaldybės vadovė kartu su svečiais
padėjo gėlių ir uždegė žvakes ant
kryžių kalnelio.
Patriotinių-partizaninių dainų koncerte „Te skamba žygio

dainos milžinų šaly“ muzikinius
kūrinius atliko Lazdijų meno mokyklos mokytoja Violeta Česnulytė kartu su auklėtine Rugile
Kubiliūte, Aida Bubelienė ir
Arūnas Maciulevičius, Lazdijų
Motiejaus Gustaičio mergaičių
choras (mok. L. Jakulevičienė),
politinių kalinių ir tremtinių ansamblis „Žilvitis“ (vad. Aldona
Kupčiūnienė), Alytaus etnografinis ansamblis „Dzūkų pulkucis“
(vad. Antanina Urmanavičienė),
Lazdijų kultūros centro Kučiūnų
laisvalaikio salės folkloro ansamblis „Parinkcis“ (vad. Jolita
Karaliūnienė).
Po renginio vyko jaunimo stovyklos „Mokausi ginti Tėvynę“
su Lietuvos kariuomenės savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-ąja rinktine atidarymas.
Jaunuoliai turėjo galimybę susipažinti su karine ekipuote, mokėsi, kaip įrengti stovyklavietę,
dalyvavo orientaciniame žygyje
ir atliko karines užduotis. Vakare
prie laužo vyko viktorina, paskaita ir dainų vakaras.
Lazdijų r. sav. inf.

•

Turite naujieną, nuotrauką, nuomonę — siųskite dzukuzinios@gmail.com.
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23 500 žingsnių, 18 km 300 metrų ir tikrai visi gyvi
Dineta Babarskienė
„Nei daug, nei mažai – 18
km 300 metrų nužygiuota II bibliotekininkų ir
skaitytojų žygio „Pažink
savo kraštą“ metu. Bet tai
tik skaičiai...“ – sako šio
jau tradiciniu tapusio žygio
iniciatorė ir organizatorė
Seiliūnų bibliotekos bibliotekininkė Daiva Povilanskienė.
Nenuostabu, kad ji organizuoja tokius žygius ir visus kviečia prisijungti, mat, kaip pati prisipažįsta,
ji – tikra vaikščiojimo maniakė.
„Dažnai, kai kviečiu ką pasivaikščioti, manęs pirmiausiai klausia:
pasivaikščioti ar pabėgioti?“ –
juokauja pasakodama pati Daiva. Moteris vaikšto kasdien. Jai
8 kilometrai iki namų nuo darbo
vietos, Seiliūnų bibliotekos, tikrai
ne joks iššūkis, o veikiau didžiulis
malonumas. „Prie Nemuno pasivaikščioti pavasarį ir rudenį taip
gražu, kad niekaip negaliu atsigrožėti“, – sako užkietėjusi vaikščiotoja Daiva. Tad ją pažįstantys
visai nesistebi, kad ji jau antrus
metus organizuoja bibliotekininkų
ir skaitytojų žygį „Pažink savo
kraštą“ kviesdama link Nemuno,
į Krikštonių kraštą.
Ir norinčių prisijungti tikrai
atsiranda. Kaip teko patirti savo
kailiu, žygis, pasirodo, ne tik pažintinis, bet ir tempą nemenką
teko išlaikyti, o tai pradedantiesiems buvo tikras iššūkis. Žygis
pradėtas nuo Krikštonių bibliotekos. Maršrutas – Krikštonys–Panemunė–Juozapavičiai–Vosbūčiai–Seiliūnai... Tikslas – pasiekti

Seiliūnų biblioteką. Tad suktas
nemenkas ratas. Geriau susipažinta su Krikštonimis, kaimu,
esančiu mūsų rajone, kairiajame
Nemuno krante. Čia stovi, anot
vietinių gyventojų, pati gražiausia Dzūkijoje Krikštonių Kristaus
karaliaus bažnyčia, kurią 1935
m. pastatė kunigas J. Reitelaitis.
Šis kunigas buvo didi asmenybė,
palikusi ryškų pėdsaką šio krašto
istorijoje. Ir šiandien vietiniai juo
didžiuojasi ir tuoj puola apie jį
pasakoti kiekvienam atvykėliui,
vos įkėlusiam kojas į Krikštonis.
Taip buvo ir mums.
Čia XVI a. plaukiojo keltas per
Nemuną, o XVIII a. pradžioje
per kaimą ėjo pašto kelias. „Sakote, prie kelio buvo karčema,
o šinkorka?“ – klausė Daivutės
žygeiviai. Eita istorinėmis vietomis, kur apstu kryžių, paminklinių akmenų, bylojančių čia veikus
Lietuvos partizanams. Prieitas
ženklas, žymintis 0 kilometrų.
„Įdomu!“ – sakė žygeiviai, panorę nusifotografuoti prie tokio ženklo, žyminčio 0 kilometrų. Kelio
galas? Ar gali taip būti? Tikrai
ne. Tad patraukta link Nemuno,
kurio platybės traukė akį jau iš
tolo. Žygeiviai net pašūkavo, kaip
senais laikais, kai šiose vietose
keltai keldavo žmones per upę.
Ant keliuko žygeiviai, kaip patys
manė, žaltį sutiko, kiti sako, jog
gluodeną. Akys užkliūdavo už
dailių dzūkiškų sodybų su žydinčiais sodais, spalvotais bičių
aviliais, besiganančiomis pievose
avimis, žirgais. O kur dar miško
skardžiai, kurie, anot keliauninkų, taip primena Šervudo girią iš
garsiojo filmo apie Robiną Hudą.

18 km 300 metrų nužygiuota II bibliotekininkų ir skaitytojų žygio ,,Pažink savo kraštą" metu.
Paklausus, ką patyrė žygyje, kone
kiekvienas žygio dalyvis mintis
dėliojo skirtingai. „Visų pirma,
sužinojome šio krašto istoriją,
patys pamatėme gamtos grožį...
Nemunas ir jo pakrantės, labai
gražios sodybos, atgimstančios
atokiose vietovėse... Ramybė ir
harmonija su gamta. Bendravimas... Dovanos, kurias turi pasidovanoti pats sau, nes gyvenimas
lyg upės vanduo – niekada nepasuks atgal“, – mąsto žygio organizatorė Daiva Povilanskienė.
Pradedantiesiems buvo krikštas, anot keliautojų, kaip reikiant.
Vyriausiai keliautojai per 60 metų,
o žygiavo kartu su gimnazistais.

Buvo ir jau antrus metus iš eilės
dalyvavusių tokiame žygyje, tad
jie jau žinojo ilgų kilometrų ėjimo
„skonį“. O nueita išties nemažai:
pagal Daivutės visažinį laikroduką, 23 500 žingsnių, pagal vairuotoją Arūną, 18 km 300 metrų,
pagal žygeivius, vis dar gyvi ir
šiandien jau mąstantys apie kitus
žygius pėsčiomis. Vairuotojui nė
vieno pavežti neteko, tad eiti ūpo
yra. Anot keliavusių ir užsukusių
į modernią Seiliūnų biblioteką dar
pasišnekučiuoti ir aptarti žygio,
visus sužavėjo šio krašto gamta,
įdomūs organizatorės pasakojimai. Žygis išties buvo neeilinė
proga pažinti šį kraštą. „Kaip

jaučiamės? Pasakysime jau kitą
rytą“, – juokavo žygeiviai.
„Dėkoju savo bendražygiams,
kurie atvyko iš kito mūsų rajono
pakraščio. Tikiuosi, tai ne paskutinis žygis. Ar prisijungsite?“
– klausė Daiva. Ji vis stengiasi
„užkrėsti“ vaikščiojimo virusu
bei susirasti bendrakeleivių, mat
tikina, jog eiti ne vienam smagiau.
Tad nutarta sugrįžti į šį svetingą
kraštą ir vėl leistis į žygį. Pasirodo, bibliotekininkai ir skaitytojai
bendrauja ne tik bibliotekose, bet
ir žygiuose pėsčiomis pažindami patys ir kitiems parodydami
savą kraštą ne tik iš knygų puslapių...

•

Krosnos mokykla festivalyje „English Just for Fun“
Jūratė Sutkuvienė
2019 m. gegužės 17 d. Lazdijų Motiejaus Gustaičio
gimnazijoje vienuoliktą
kartą vyko tradicinis kasmetinis festivalis „English
Just for Fun“ (liet. „Anglų
kalba yra smagumėlis“),
kuriame šiais metais – 18
pasirodymų iš devynių
Lazdijų rajono savivaldybės mokyklų. Krosnos
mokyklai šįsyk atstovavo
7 klasės mokiniai, kurie
suvaidino trumpą pjesę The
Best British Writer (liet. „Geriausias britų rašytojas“).
Trumpas pjesės siužetas. Šiandieninėje visokio plauko talentų
šou, x faktorių ir įvairiausių linksmybių pertekusioje eroje vyksta
geriausio britų rašytojo rinkimai,
į kuriuos savo laimę išbandyti
užklysta Viljamas Šekspyras
(Justas Pankūnas). Trys savimi
patenkintos visažinės žiuri komisijos narės (Monika Montvilaitė,
Viktorija Pankūnaitė, Žymantė
Dumčiūtė) pirmiausiai pasipiktina, kad rašytojas kilęs ne iš
Londono, o kažkokio nežinomo
Straford upon Avon. Jos sunkiai,
kone springdamos taria keblius
autoriaus pjesių „Hamletas“ ir

„Makbetas“ pavadinimus, staiga
nudžiunga išgirdusios, jog trečioji
pjesė „Romeo ir Džiuljeta“ apie
dviejų jaunuolių meilę. Bet sužinojusios, kad ir ši istorija baigiasi
mirtimi, skelbia griežtą verdiktą,
nes juk mirties tema nepatogi,
nesuteikia palaimos ir pasitenkinimo. Todėl gavęs tris „ne“ su
palinkėjimu, jog niekada nebus
garsus, Viljamas Šekspyras šou
vedėjos (Gerda Kubiliūtė) yra išprašomas iš scenos. Tai štai tokia
nūdienos realybių šou realybė.
Žiūrovų nepasitenkinimą ir
baubimą, kurių prisodrinta šiandienos erdvė, pasirodymo metu
atliko Rugilė Sajatauskaitė,
Gabrielė Skroblaitė ir Gabrielė
Pavilonytė. Scenoje nepasirodė, bet užkulisiuose tiksliai kaip
šveicariški laikrodžiai dirbo garso
operatorė Miglė Kučinskaitė ir
žiūrovų salėje fotografė Austėja Kizelevičiūtė. Už dekoracijas
dėkingi esam kūrybingai dailės
mokytojai Ingai Kūlokienei.
Renginio pradžioje visus dalyvius sveikino, jais džiaugėsi
kuo didžiausios sėkmės linkėjo
ir Lazdijų Motiejaus Gustaičio
gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Edita Pavasarienė, ir Lazdijų
rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto

Krosnos mokyklai šįsyk atstovavo 7 klasės mokiniai, kurie suvaidino trumpą pjesę The Best British Writer.
skyriaus vyr. specialistė Jūratė Jasiulevičienė, kuri pabaigoje mokytojams įteikė vedėjo Vytuolio
Valūno padėkas. Nuoširdžiausiai
ačiū anglų k. mokytojai Ilonai
Ragelienei, kuri ir šiemet, kaip
kasmet, nepriekaištingai sustygavo šios šventės vyksmą.

Šis renginys žavus tuo, kad
nėra konkurencijos, kad nereikia laimėti aukso medalių, kad
dalyvių sėkmė nematuojama nei
metrais, nei centimetrais. Praplėsiu šią mintį mokslininko Alberto Einšteino patarimu jaunimui,
kuriame, išaukštindamas tarnystę

žmogiškumui, jis kvietė geriau
išpažinti vertybes, o ne sėkmę,
nes juk sėkmingu laikomas tas,
kuris daugiau gauna iš gyvenimo, o ne tas, kuris į jį ką nors
įneša pats. Mums labai patinka
visų laikų žymiausio mokslininko
kvietimas. O Jums?
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Naujas romanas „Rožių dvaras“ sutiktas su daina apie raudoną rožę
Dineta Babarskienė
Teizų bibliotekininkė
Daiva Karaliūnienė Knygų mugėje Vilniuje įsigijo
naujausią Irenos Buivydaitės knygą „Rožių dvaras“ ir
dar išgavo rašytojos pažadą apsilankyti Teizuose
vėl, mat čia ji lankėsi 2015
metais.
Autorė tuomet Vilniuje pažadėjo
ir pažadą tesėjo. Ji vėl įžengė į
Teizų biblioteką, pilną skaitytojų,
ją maloniai nustebinusių, o dar
ir tie saldūs žodžiai, jog noriai
skaito jos knygas, tiesiog per
naktį „praryjantys“, mat negalintys atsitraukti, gerai nuteikė.
Kad rašytoja Irena Buivydaitė
mylima skaitytojų, tuoj įsitikinome, mat jos naujausia knyga
„Rožių dvaras“ ir Teizuose buvo
išpirkta dar prieš renginį. O ant
stalo susikaupė visa krūva jau
anksčiau rašytojos išleistų knygų,
tad autorė vos spėjo pasirašinėti.
„Ko gero, visos mano knygos“,
– garsiai mąstė I. Buivydaitė, tokių skaitytojų pamiltų romanų
kaip „Tikros ir netikros seserys“,
„Kitapus veidrodžio“ ir „Nebaigta kalnų sakmė“ autorė. „Rožių
dvaras“ – jau tryliktoji jos knyga.
LATGA duomenimis, I. Buivydaitės knygos yra vienos skaitomiausių Lietuvos bibliotekose.
O tądien Teizų bibliotekoje Irena
Buivydaitė su savo knyga „Rožių
dvaras“ buvo sutikta itin įdomiai:
su daina „Skinsiu raudoną rožę“,
kurią dainavo visi kartu – ir skaitytojai, ir pati Irena – ir Linos
Jankauskienės floristikos darbų
paroda „Miegančios gėlės“.

Intymių meilės scenų
niekada neaprašinės
Alytiškė rašytoja Irena Buivydaitė-Kupčinskienė sako, iš mažos kibirkštėlės gimusiame naujausiame savo romane „Rožių
dvaras“ ji daugiausiai dėmesio
skyrė žmonėms ir jų likimams
atskleisti. „Visi mano romanai
gimsta iš mažos kibirkštėlės,
kokio nors mažo epizodo, kartais visiškai tolimo pagrindiniam siužetui, kuris atsiranda
vėliau. Šį kartą mane įkvėpė
viena scena, kurią stebėjau važiuodama autobusu Italijoje.
Vėliau ji tapo tik viena iš romano siužetinių linijų, nes norėjau
rašyti apie kelias šeimas, kurių
istorijos persipina. Taip gimė
istorija „Rožių dvaras“, – paprastai pasakoja rašytoja. Gal
todėl alytiškės knygos Lietuvos
bibliotekose yra dažniausiai išduodamų knygų sąrašo viršūnėje, o bibliotekose laukiančių jų
paskaityti rikiuojasi ilgos eilės.
Ko gero, trylikta – ne paskutinė
knyga? „Trylika – toks skaičius, kad reikia rašyti toliau“,
– sako ji prisipažindama, kad
trylika tai tikrai daug. Kai kas
per visą gyvenimą išleidžia tik
vieną knygą ir tampa įžymus,
kiti skaičiuoja dešimtimis ir netgi šimtais. „Yra tokių rašytojų,
kurie išleido daugiau kaip 200
knygų. Pavyzdžiui, amerikiečių rašytoja Nora Roberts, kuri
tik ketveriais metais vyresnė
už mane, jau yra išleidusi 225

Teizų bibliotekoje I. Buivydaitė (pirma kairėje) buvo sutikta itin įdomiai: su daina „Skinsiu raudoną rožę“ ir L. Jankauskienės floristikos darbų paroda.
romanus. Tiesą sakant, tai man
sunkiai įsivaizduojama. Rašymas gal neturėtų būti serijinė gamyba“, – kalbėdama svarsto ji.
Vieni teiziškiai jau buvo skaitę
naujausią Irenos knygą, kiti dar
ne, bet klausimų turėjo visi. Ar
atpažinsime vietovę, kur vyksta romano veiksmas? „Rožių
dvaras įsikūręs netoli Vilniaus,
bet šiame romane miestas man
nelabai svarbus, svarbiausia
yra žmonės ir jų likimai. O štai
mano romanų „Ironiški stebuklai“ ir „Geriausios draugės“
herojai gyvena Alytuje, vaikšto
miesto gatvėmis, pietauja gerai
žinomose kavinėse, netgi dirba
savivaldybėje“, – sako ji. O ar
herojės pačiai rašytojai artimos?
„Dukra man sako, kad kokios
čia herojės. Tai tu, mama“, –
juokėsi pasakodama rašytoja.
O įvykiai? „Ne, aš neaprašinėju
tikrų įvykių, viskas būna išgalvota, nenoriu prisirišti prie tikrų
istorijų, pasikliaunu savo fantazija“, – sako rašytoja. O tada
jau įsidrąsinusi bibliotekininkė
Daiva paklausė, ko jos vienas
skaitytojas prašęs pasiteirauti:
gal intymių scenų pagaliau Irenos romanuose atsiras? „Sekso
scenų mano romanuose nebus.
Tai tiesiog ne man. Intymių
meilės scenų niekada neaprašinėsiu – lai tai lieka už šydo ir
mūsų vaizduotėse“, – griežtai
net ranka modama sako rašytoja.

Kūrėja kalbino kūrėją
Floristikos darbų parodos „Miegančios gėlės“ autorei Linai
Jankauskienei klausimų turėjo

ir rašytoja Irena Buivydaitė.
Ponios Linos dekoruota knyga
iškeliavo ir į rašytojos namus.
„Mokiausi, dėliojau ir žiūriu,
kad payksta“, – kukliai kalba
pati floristikos darbų autorė
Lina Jankauskienė. Anot jos,
net paprastų šakelių ji dabar
neišmetanti, o dekoratyvinėms
puokštėms panaudojanti. Vienas gėles gaminanti pati, kitas
perkanti. Įstabūs darbai – jos
fantazijos vaisius. „Velykoms
iš šieno pagaminau kiškius“,
– paaiškino ji, kaip tarp gėlių
mieli kiškučiai atsirado. Stilingi
vokeliai, puokštelės, gėlės dekoruoti šventinį stalą – viskas, ko
reikia širdžiai pamaloninti, akį
paganyti, jubiliatą nustebinti,
pačiam pasidžiaugti.

Lietus tik į gera
Tądien buvo gera proga apdovanoti, pasveikinti ir pavasarinių
fotografijų konkurso „Pavasario
grožybės ir linksmybės“ nugalėtoją Aidą Jeriominaitę, kuri
juokavo skubanti pietų miegelio
miegoti su savo mažąja atžala.
Malonius pašnekesius keitė
Daivos Karaliūnienės ir Gintaro
Gražulevičiaus dainos.
Tad tiek visko daug Teizų
bibliotekoje tądien vyko. O
bibliotekininkė Daiva Karaliūnienė visų labiausiai džiaugėsi
lietumi. „Jei ne lietus, tai, ko
gero, daugelis savo darželiuose kapstytumėtės ir nebūtumėte
atėję“, – šypsodamasi sakė ji,
sveikindama visus dar ir Šeimos
dienos proga bei nuoširdžiai prisipažindama, jog bibliotekos
skaitytojai jai – antra šeima.
Floristikos darbų parodos „Miegančios gėlės“ autorė L. Jankauskienė.
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Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras kviečia dalyvauti nemokamai:
Širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto
programoje
Programos tikslas – integruojant pirminės asmens sveikatos
priežiūros įstaigų bei savivaldybių visuomenės sveikatos biurų
vykdomą sveikatinimo veiklą, efektyviau stiprinti rizikos grupių asmenų sveikatą, supažindinti šiuos asmenis su širdies ir
kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos veiksniais, sveikos
gyvensenos principais, išmokyti keisti gyvenseną, valdyti stresą,
pasirinkti sveikatai palankią mitybą bei fizinį aktyvumą.
Norintys dalyvauti programoje pirmiausiai turi kreiptis į savo šeimos gydytoją. Tolimesnę veiklą kuruoja visuomenės sveikatos biuras. Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į visuomenės sveikatos biurą
tel.: (8 318) 52075, 8 656 87237.
*****

Ankstyvosios intervencijos programoje
Ankstyvosios intervencijos programa – tai sistemingų priemonių visuma, skirta eksperimentuojantiems, nereguliariai
vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas 14–21 metų asmenimis. Kas vyksta šios programos metu? Programą sudaro:
pradinis pokalbis, 8 val. praktiniai užsiėmimai ir baigiamasis
pokalbis. Praktinių užsiėmimų trukmė ir skaičius skirstomi atsižvelgiant į grupės dydį, poreikius bei kitas svarbias aplinkybes.
Dalyvavimas nepertraukiamas ir registruojamas. Asmenims,
dalyvavusiems ne trumpesnėje kaip 6 valandų trukmės programos dalyje, sudaroma galimybė baigti šią programą gaunant
individualią konsultaciją. Asmenims, dalyvavusiems trumpesnėje kaip 6 valandų trukmės programos dalyje, sudaroma
galimybė baigti dalyvavimą programoje su vėliau sudaroma
grupe. Programos pabaigoje išduodami pažymėjimai.  
Dėl registracijos kreipkitės: el. paštu ausra.dainauskiene@
lazdijai.lt arba egle0403@gmail.com; tel. (8 318) 52075.
Pažymime, kad dalyvavimas yra konfidencialus.
*****

Taip pat kviečia naudotis priklausomybių konsultantų
paslaugomis
Siekiant padėti kuo didesniam ratui žmonių sveikti nuo
priklausomybės alkoholiui, nuo balandžio mėnesio pradėtos
teikti priklausomybių konsultantų paslaugos. Priklausomybių konsultantas, atsižvelgdamas į besikreipiančio žmogaus
situaciją, pasiūlys konkrečiai Jums aktualias paslaugas – nuo
patarimų iki tarpininkavimo su kitomis įstaigomis.
Paslauga teikiama anonimiškai ir konfidencialiai, tereikia paskambinti iš anksto telefonu 8 600 70293. Konsultacijos vyksta antradieniais ir ketvirtadieniais Lazdijų
viešojoje bibliotekoje II a., prie salės esančiame kabinete,
nuo 17.30 val. iki 18. 30 val.

Eteris
Ketvirtadienis
, gegužės 23 d. Saulė teka 5.02, leidžiasi 21.30, dienos
ilgumas 16.28. Pilnatis. Vardadieniai: Gertautas, Tautvydė, Ivona, Žydrūnė, Žydrūnas.
LRT Televizija
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,

Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Aukštuomenės

daktaras 7“.
12.00 Gyvenimas.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno

Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.

Orai.
14.15 Laba diena,

Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.

Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Gimę tą pačią
dieną.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Babilonas Berlynas“.
23.45 Klausimėlis.lt.
24.00 LRT radijo žinios.
0.05 „Tvin Pyksas 3“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Vakaras su Edita.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Specialus tyrimas.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

LNK
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.35 „Tomo ir Džerio
šou“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.00 „Namai, kur širdis“.
12.00 Yra, kaip yra.
13.00 „Mano likimas“.
15.00 „Dvi šeimos“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
17.40 Yra, kaip yra.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Jupiterė. Pabudimas“.
1.00 „Išbandymų diena“.
1.50 „Krizė – mūsų
prekės ženklas“.
3.30 Alchemija. Švietimo amžius.
4.00 RETROSPEKTYVA.
Ciklas „Menininkų
portretai“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Aladinas“.

6.55 „Simpsonai“.
7.55 Gero vakaro šou.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Deganti širdis“.
12.00 „Tarp mūsų,

mergaičių“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Farai.
20.30 „Prakeikti“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 PREMJERA.

„Antropoidas“.
0.30 „Melas ir pa-

slaptys“.
1.20 „Tironas“.
2.15 „Amerikiečiai“.
3.05 Ekstrasensai tiria.
4.30 „Melas ir pa-

slaptys“.
5.20 „Virtuvė“.

BTV
6.30 „Reali mistika“.
7.30 „Stoties policija“.
8.30 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
9.30 „Paskutinis faras“.
10.30 „Kobra 11“.
11.30 „Ekstrasensų
mūšis“.
13.45 „Stoties policija“.
14.50 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
15.55 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 Betsafe–LKL. Pusfinalio rungtynės.
21.00 „1968-ieji. Tunelių
žiurkės“.
22.55 „10,5. Apokalipsė“.
2.20 „F. T. Budrioji akis“.

Dzūkijos TV
6.13 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 Vantos lapas.
7.00 Lrytas tiesiogiai.
8.00 Reporteris.
8.58 Orai.
9.00 Po darbų.
10.05 „Gyvybės langelis“.
11.15 „Krikšto tėvas“.
12.25 „Kita moteris“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Miškinis“.
15.00 Lrytas tiesiogiai.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 Po darbų.
18.00 „Vyskupijos“.
18:30 „Laisvės keliu“.
19.00 Žinios.
19.20 „Pozicija“.
20.00 Žinios.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 Prezidento rinkimų

II turo laida.
22.00 Reporteris.
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes

europiečiai“.
23.00 Adomo obuolys.
0.00 „Miškinis“.
1.05 „Gluchariovas“.

„Jupiterė. Pabudimas“, 22.30, LNK
2.10 Lrytas tiesiogiai.
2.55 Po darbų.
3.25 „Neprijaukinti.

Afrika“.
3.45 „Neišsižadėk“.
4.35 „Kelrodė žvaigždė“.
5.20 „Juodosios katės“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Džiazo muzikos

vakaras. XX
tarptautinis
džiazo festivalis
„Birštonas 2018“.
7.15 „Pasižvalgykime
po... Roma“.
7.40 „Šikšnosparnis
Patas“.
7.55 „Lesė“.
8.20 Į sveikatą!
8.45 „TV daktaras. Ar
bakterijos apsaugo
nuo lėtinių ligų?“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Legendos.
13.10 Stambiu planu.
14.00 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
14.25 „Kalnų žolelių
paslaptys. Kinija.
Gydomosios galios
iš Tolimųjų Rytų“.
15.15 „Kačių ABC 1“.
15.40 „Alvinas ir patrakėliai burundukai 3“.
15.50 „Šikšnosparnis
Patas“.
16.05 „Lesė“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
18.15 „Ten, kur namai 4“.
19.05 „Kinas „Magnum“
objektyve“.
20.00 Kultūros diena.
20.15 Pasaulio ledo ritulio čempionatas.
Ketvirtfinalis.
22.45 „Meistras ir
Tatjana“.
0.15 DW naujienos rusų
kalba.
0.30 Dabar pasaulyje.
1.00 Džiazo muzikos
vakaras. XX
tarptautinis
džiazo festivalis
„Birštonas 2018“.
1.50 „Tai tik pasaulio
pabaiga“.
3.25 Stop juosta.
3.55 Kalbantys tekstai.
4.20 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
4.35 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
4.50 Kultūrų kryžkelė.

Vilniaus albumas.
5.05 „Ten, kur namai 4“.

TV1
6.35 „Tėvas Motiejus“.
7.45 „Rožių karas“.
9.45 „Sodininkų

pasaulis“.
10.25 „Akloji“.
11.35 „Būrėja“.
12.10 „Detektyvė Rizoli“.
13.10 „Madagaskaro

pingvinai“.
13.40 „Beprotiškos

melodijos“.
14.10 „Vyrai juodais

drabužiais“.
14.35 „Džekio Čano

nuotykiai“.
15.00 „Sunkių nusikaltimų

skyrius“.
16.00 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
17.00 „Būk su manim“.
18.00 „Iš širdies į širdį“.
19.00 „Aukštakulnių

kerštas“.
20.00 „Sunkių nusikaltimų

skyrius“.
21.00 PREMJERA. „Vilkų

žemė. Amžinai
tavo“.
22.55 „Amžina meilė“.
0.55 „Senjora“.
2.20 „Be kaltės“.
3.50 „Tėvas Motiejus“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „Išlikimas“.
7.30 „Havajai 5.0“.
8.30 „Prakeikti“.
9.00 Vienam gale

kablys.
9.30 „CSI kriminalistai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Makgaiveris“.
12.30 „Vedęs ir turi

vaikų“.
13.30 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Havajai 5.0“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Makgaiveris“.
17.55 „Vedęs ir turi

vaikų“.
18.55 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
20.00 „Moterų lyga.

Vyrai, pinigai ir
meilė“.
20.30 Žinios.
20.55 Orai.
21.00 „Antrininkas“.
23.00 „Aukščiausia
pavara“.
0.10 „Daktaras
Hausas“.
1.10 „Kaip aš susipažinau su jūsų
mama“.
1.55 „Paskutinis iš vyrų“.
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Eteris
Penktadienis
, gegužės 24 d. Saulė teka 5.01, leidžiasi 21.31, dienos ilgumas
16.30. Pilnatis. Vardadieniai: Joana, Žaneta, Vincentas, Vilmantas, Gina, Gerardas, Žana.

, gegužės 25 d. Saulė teka 4.59, leidžiasi 21.33, dienos ilgumas
16.34. Pilnatis. Vardadieniai: Bedas, Magdalena, Almantas, Danutė, Urbonas, Evelina.

LRT Televizija

LRT Televizija

6.00 Lietuvos Respu-

10.00 „Deganti širdis“.
12.00 „Tarp mūsų,

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,

Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Aukštuomenės
daktaras 7“.
11.05 „Aukštuomenės
daktaras 8“.
12.00 (Ne)emigrantai.
13.00 Vartotojų kontrolė.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Nacionalinė
paieškų tarnyba.
19.30 Beatos virtuvė.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Rinkimai 2019.
Kandidatų į Respublikos Prezidentus
debatai.
22.30 Klausimėlis.lt.
22.50 „Atgal į ateitį 2“.
0.35 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Gyvenimas.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Gimę tą pačią
dieną.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Nacionalinė
paieškų tarnyba.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

LNK
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.35 „Tomo ir Džerio
šou“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.00 „Namai, kur širdis“.
12.00 Yra, kaip yra.
13.00 „Mano likimas“.
15.00 „Dvi šeimos“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
17.35 Bus visko.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 „Sąjungininkai“.
23.30 „Visa griaunantis“.
1.50 „Kelyje po Europą“.
3.15 „Jupiterė. Pabudimas“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 Farai.
8.55 „Meilės sūkuryje“.

šeštadienis
6.00 Lietuvos Respu-

mergaičių“.

blikos himnas.

13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „La troškinys“.
21.45 PREMJERA. „Dak-

taras Streindžas“.
0.05 „1303 butas“.
1.45 „Atsakomasis

smūgis“.
3.25 „Ponas ir ponia

Smitai“.
5.30 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.

BTV
6.40 „Reali mistika“.
7.40 „Stoties policija“.
8.40 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
9.40 „Paskutinis faras“.
10.40 „Kobra 11“.
11.40 „Ekstrasensų
mūšis“.
13.45 „Stoties policija“.
14.50 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
15.55 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 Betsafe–LKL. Pusfinalio rungtynės.
21.00 Amerikietiškos
imtynės.
23.00 „Taktinis puolimas“.
0.50 „1968-ieji. Tunelių
žiurkės“.
2.35 „F. T. Budrioji akis“.

Dzūkijos TV
6.13 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 Kaimo akademija.
7.00 Lrytas tiesiogiai.
8.00 Reporteris.
8.58 Orai.
9.00 Po darbų.
10.00 Nuoga tiesa.
11.25 Adomo obuolys.
12.25 „Kita moteris“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Miškinis“.
15.00 Lrytas tiesiogiai.
16.00 Reporteris.
16.30 Kitoks pokalbis su

D. Žeimyte.
16.58 Orai.
17.00 Po darbų.
18.00 „Pozicija“.
19.00 Žinios.
19.25 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
20.00 Žinios.
20.30 Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte.
20.58 Orai.
21.00 Ne spaudai.
22.00 Reporteris.
22.58 Orai.
23.00 Ant bangos.
0.00 „Miškinis“.
1.05 „Gluchariovas“.
2.10 Lrytas tiesiogiai.
2.55 Po darbų.
3.25 „Neprijaukinti.
Norvegija“.
3.45 „Neišsižadėk“.
4.35 „Kelrodė žvaigždė“.

6.05 Ekspedicija „Nuo

„La troškinys“, 19.30, TV3
5.20 „Juodosios katės“.
6.10 „Pasaulis iš

2.00 „Meistras ir

viršaus“.
6.35 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.

3.30 Atspindžiai.

Tatjana“.
Paveldo kolekcija
3.55 Muzikinė pramo-

ginė programa
„Du balsai – viena
širdis“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Džiazo muzikos
vakaras. XX
tarptautinis
džiazo festivalis
„Birštonas 2018“.
7.00 Mokytojų kambarys.
7.30 „Alvinas ir patrakėliai burundukai 3“.
7.40 „Šikšnosparnis
Patas“.
7.55 „Lesė“.
8.20 Už kadro.
8.45 „Kačių ABC 1“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Misija – Pasaulio
Lietuva.
13.00 7 Kauno dienos.
13.25 Stop juosta.
13.50 Kalbantys
tekstai.
14.15 „Kinas „Magnum“
objektyve“.
15.15 „Kačių ABC 1“.
15.40 „Alvinas ir patrakėliai burundukai 3“.
15.50 „Šikšnosparnis
Patas“.
16.05 „Lesė“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Tarptautinis
poezijos festivalis
„Poezijos pavasaris
2019“.
19.00 Kelias.
19.15 „Pasakojimai iš
Japonijos 4“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Dokumentinė
apybraiža „Mes
nugalėjom“.
21.30 Subtilu-Z. Naujo
albumo „Play
Life“ pristatymo
koncertas.
22.45 „Vieni metai po
rytojaus“.
0.15 DW naujienos rusų
kalba.
0.30 Dabar pasaulyje.
1.00 Džiazo muzikos
vakaras. XX
tarptautinis
džiazo festivalis
„Birštonas 2018“.

TV1
6.35 „Tėvas Motiejus“.
7.45 „Rožių karas“.
9.45 „Sodininkų

pasaulis“.
10.25 „Būrėja“.
12.10 „Detektyvė Rizoli“.
13.10 „Madagaskaro

pingvinai“.
13.40 „Beprotiškos

melodijos“.
14.10 „Vyrai juodais

drabužiais“.
14.35 „Džekio Čano
nuotykiai“.
15.00 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“.
16.00 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
17.00 „Būk su manim“.
18.00 „Iš širdies į širdį“.
19.00 „Aukštakulnių
kerštas“.
20.00 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“.
21.00 „Fortitudas“.
23.00 „Pradžia“.
2.00 „Vilkų žemė.
Amžinai tavo“.
3.30 „Tėvas Motiejus“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „Beveik neįma-

noma misija“.
7.30 „Havajai 5.0“.
8.30 „Prakeikti“.
9.00 Praeities žvalgas.
9.30 „CSI kriminalistai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Makgaiveris“.
12.30 „Vedęs ir turi
vaikų“.
13.30 „Univeras. Naujas
bendrikas“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Havajai 5.0“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Makgaiveris“.
17.55 „Vedęs ir turi
vaikų“.
18.55 „Univeras. Naujas
bendrikas“.
20.00 Farai.
21.00 Žinios.
21.45 Sportas.
21.50 Orai.
22.00 „Įstatymus
gerbiantis pilietis“.
0.10 „Non-Stop“.
2.05 „Ties riba“.

Baltijos iki Bengalijos“.
7.00 Premjera.
„Mokytojas Keisas
stovyklauja“.
8.30 Karinės paslaptys.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Liūtų kelionė.
Brangus krovinys“.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Europos tyrai.
Alpės“.
13.50 „Džesika Flečer 7“.
15.25 Klausimėlis.lt.
15.43 Loterija „Keno
Loto“.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
18.30 Vakaras su Edita.
19.30 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Dvi kartos.
23.00 „Didžioji afera“.
0.50 „Atgal į ateitį 2“.
2.35 Pasaulio dokumentika. „Liūtų kelionė.
Brangus krovinys“.
3.30 Pasaulio dokumentika. „Europos tyrai.
Alpės“.
4.25 „Džesika Flečer 7“.

LNK
6.15 „Tomo ir Džerio

šou“.
6.40 „Įspūdingasis

Žmogus-voras“.
7.05 „„Nickelodeon“

valanda. Sveiki
atvykę į „Veiną““.
7.35 „Kung Fu Panda“.
8.05 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“.
8.30 „Kumba“.
10.10 „Trys nindzės.
Pusdienis pramogų
parke“.
12.05 „Laisvės troškimas“.
14.15 „Riterio žvaigždė“.
17.00 „Gyvūnų pasaulis“.
17.30 Bus visko.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Monstrų viešbutis
2“.
21.15 „Pasodinsiu savo
EKS“.
23.40 „Pasimatymo
filmas“.
1.10 „Sąjungininkai“.

TV3
6.15 Televitrina.
6.30 „Ilgo plauko

istorija“.
7.00 „Keršytojų

komanda“.
7.30 „Aladinas“.
8.00 „Ilgo plauko

istorija.

8.30 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
9.00 Virtuvės istorijos.
9.30 Skaniai ir paprastai.
10.00 Svajonių ūkis.
10.30 Būk sveikas!
11.00 Noriu šio darbo!
12.00 „Robinzono Kruzo
sala“.
13.50 „Draugės –
priešės“.
15.40 „Havajai 5.0“.
16.45 Ekstrasensų mūšis.
18.30 TV3 žinios.
19.17 TV3 sportas.
19.22 TV3 orai.
19.25 „Eurojackpot“.
19.30 „Turtuolis vargšas“.
21.00 „Pabėgimas iš
Šoušenko“.
0.00 „Atkirtis“.
2.00 „Daktaras Streindžas“.
4.00 „Havajai 5.0“.
4.50 „Virtuvė“.
5.20 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.

BTV
6.05 „Vaikai šėlsta“.
7.30 „Džiunglių princesė

Šina“.
8.29 „Top Shop“ televitrina.
8.45 Sveikatos ABC
televitrina.
9.00 Galiūnai.
10.00 „Vaikai šėlsta“.
10.30 „Iš visų jėgų“.
11.00 „Būk ekstremalas“.
11.30 „Atranka. Išlieka
stipriausi“.
12.30 „Džinas Italijos
pakrantėje“.
13.30 „Ekstrasensų
mūšis“.
15.55 „Kas žudikas?“.
17.00 Betsafe–LKL.
Numatomos pusfinalio rungtynės.
19.30 Lietuvos balsas.
Vaikai.
21.45 „Išbandymų diena“.
0.10 „Rūkas“.
2.10 „F. T. Budrioji akis“.

Dzūkijos TV
7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Partizanų keliais“.
7.55 „TV Europa

pristato. Vyrų
šešėlyje. Filomena
Grincevičiūtė“.
8.30 „TV Europa
pristato. Vyrų
šešėlyje. Jadvyga
Juškytė-Širšė“.
9.00 Skinsiu raudoną
rožę.
9.30 Vantos lapas.
10.00 „Neprijaukinti.
Aliaska“.
10.30 Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte.
11.00 „Inspektorius
Luisas. Gailestingumas“.
13.00 „Detektyvas Linlis“.
15.10 „Pasislėpusi
Palanga. Ginčai dėl
Palangos“.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Čempionai.

16.50 „Visa tiesa apie

kalorijas“.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Miražas“.
20.00 Žinios.
20.25 „Šelesto bylos“.
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Šelesto bylos“
(tęs.).
23.05 „Deimantų medžiotojai“.
1.25 „Moterų daktaras“.
2.55 „Šeimininkė“.
4.35 Vantos lapas.
5.00 „Kovotojas“.
6.20 „Pasaulis iš
viršaus“.
6.40 Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Misija: Vilnija.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 ARTS21.
9.00 Aš – laidos vedėjas.
10.00 Į sveikatą!
10.30 Už kadro.
11.00 Pradėk nuo savęs.
11.30 Mokslo sriuba.
12.00 Šarlis Guno. Opera

„Faustas“.
15.00 Auto Moto.
15.15 Kultūrų kryžkelė.

Rusų gatvė.
15.45 Euromaxx.
16.15 Pasaulio ledo ri-

tulio čempionatas.
Pusfinalis.
18.45 Daiktų istorijos.
19.30 Stambiu planu.
20.15 Pasaulio ledo ritulio čempionatas.
Pusfinalis.
22.45 Vladimiro Prudnikovo jubiliejinis
koncertas.
0.30 Dabar pasaulyje.
1.00 „Vieni metai po
rytojaus“.
2.30 Dokumentinė
apybraiža „Mes
nugalėjom“.
2.55 ARTS21.
3.25 Pasaulio ledo ritulio čempionatas.

Pusfinalis.

TV1
7.00 „Akloji“.
7.30 „Vandenyno

paslaptys su Džefu
Korvinu“.
8.30 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.30 „Tėvas Motiejus“.
10.50 „Būrėja“.
12.00 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
12.30 „Akloji“.
13.40 „Mylėk savo sodą“.
14.45 „Nekviesta meilė
4“.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Būrėja“.
20.00 „Visa menanti“.
21.00 „Nusikaltimas
prie Baltijos jūros.
Mirtinas pažadas“.
23.00 „Sekso abėcėlė“.
1.10 „Pradžia“.
3.40 „Fortitudas“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 Ledo kelias.
7.30 „Gyvūnų klanai“.
8.30 Sandėlių karai.
9.00 Nuo amato iki

verslo.
9.30 Statybų gidas.
10.00 Keliauk išmaniai.
10.30 Autopilotas.
11.00 Lietuvos mokyklų

žaidynės.
11.30 Sandėlių karai.
12.00 „Beveik neįma-

noma misija“.
13.00 „Atgal į gamtą“.
14.00 „Išlikimas“.
15.00 Ledo kelias.
16.00 „Iš peties“.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Taikinys“.
19.00 „Pragaro kelias“.
20.00 „Transporteris“.
21.00 Žinios.
21.45 Sportas.
22.00 „Apsimeskime

farais“.
0.10 „Įstatymus

gerbiantis pilietis“.
2.05 „Antrininkas“.

„Monstrų viešbutis 2“, 19.30, LNK
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Eteris
sekmadienis
, gegužės 26 d. Saulė teka 4.58, leidžiasi 21.34, dienos ilgumas
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pirmadienis
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LRT Televizija

12.45 PREMJERA. „Šokis

LRT Televizija

6.00 Lietuvos Respu-

hip-hopo ritmu.
Viskas arba nieko“.
14.55 „Atsarginių
suolelis“.
16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
18.50 Sportas.
18.57 Orai.
19.00 Betsafe–LKL.
Numatomos
atkrintamosios
rungtynės.
21.30 Prezidento belaukiant.
23.30 „12 kėdžių“.
1.45 „Ką radau, tas
mano“.

blikos himnas.
6.05 Beatos virtuvė.
7.00 Šventadienio

mintys.
7.30 Klausimėlis.lt.
8.00 Gyventi kaime

gera. Veikime kartu.
8.30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
9.00 „Brolių Grimų pasakos. Žvaigždžių
taleriai“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
Rasa Eilunavičienė.
12.00 „Pasaulio
dokumentika. Ernis
– šiaurės miškų
vaiduoklis“.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Didingi
nariuotakojai“.
13.50 „Mis Marpl 2.
Žmogžudystės
vizija“.
15.25 Klausimėlis.lt.
15.43 Loterija „Keno
Loto“.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Istorijos
detektyvai.
16.50 Dainuoju
Lietuvą.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Duokim
garo!
19.30 Panorama.
19.52 Sportas. Orai.
20.00 Rinkimai 2019.
Respublikos
Prezidento rinkimų
II turo ir EP rinkimų
rezultatai.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.27 Rinkimai 2019.
Respublikos
Prezidento rinkimų
II turo ir EP rinkimų
rezultatai (tęsinys).
24.00 „Prancūziškas
bučinys“.
1.50 Pasaulio dokumentika. „Ernis
– šiaurės miškų
vaiduoklis“.
2.40 Pasaulio dokumentika. „Didingi
nariuotakojai“.
3.35 Istorijos detektyvai.
4.20 „Mis Marpl 2.
Žmogžudystės
vizija“.

LNK
6.05 „Tomo ir Džerio

šou“.
6.30 „Įspūdingasis

Žmogus-voras“.
6.55 „Sveiki atvykę į

„Veiną““.
7.25 „Kung Fu

Panda“.
7.55 „Kiaulė, Ožka, Ba-

nanas ir Svirplys“.
8.25 „Tomo ir Džerio

pasakos“.
8.50 „Mažosios lenktynės“.
10.40 „Ko nori mergina“.

TV3
6.15 Televitrina.
6.30 „Ilgo plauko

istorija“.
7.00 „Keršytojų

komanda“.
7.30 „Aladinas“.
8.00 „Ilgo plauko

istorija“.
8.30 Mamyčių klubas.
9.00 Kulinarinis detek-

tyvas.
9.30 Penkių žvaigždučių

būstas.
10.00 Pasaulis pagal

moteris.
10.30 Svajonių sodai.
11.30 „Šoklusis bičiulis.

Septinto padavimo
smūgis“.
13.20 „Raganaitės“.
15.10 „Raganaitės 2“.
16.55 „Simpsonai“.
17.30 Visi mes
žmonės.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 TIESIOGIAI.
Lietuvos talentai.
22.30 TIESIOGIAI. TV3
žinios. Rinkimai.
23.30 „Nesunaikinami 2“.
1.20 „Pabėgimas iš
Šoušenko“.
3.55 „Tarp mūsų,
mergaičių“.
4.50 „Virtuvė“.

BTV
6.30 Galiūnai. Pasaulio

rąsto kėlimo
čempionatas.
7.30 „Džiunglių princesė
Šina“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Sveikatos
kodas.
9.30 Sveikatos kodas
televitrina.
10.00 „Vaikai šėlsta“.
10.30 „Iš visų jėgų“.
11.00 „Būk
ekstremalas“.
11.30 „Atranka. Išlieka
stipriausi“.
12.30 „Džinas Italijos
pakrantėje“.
13.00 „Ekstrasensų
mūšis“.
15.20 „Reali mistika“.
16.25 „Kas žudikas?“.
17.30 „Vanity Fair. Visiškai
slaptai“.
18.30 „Detektyvų
istorijos“.

19.30 „Tiltas“.
21.45 „Iliuzija“.
22.45 „Mirties įšalas“.
23.50 „Taktinis puolimas“.
1.35 „Rūkas“.

Dzūkijos TV
7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Gluchariovas“.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 „Pasaulis iš

viršaus“.
9.30 Grilio skanėstai.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 „Nuostabūs gyvūnų

pojūčiai“.
12.00 „Detektyvas Linlis“.
14.00 „Šerlokas
Holmsas“.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
16.50 „Cukrus prieš
riebalus“.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Triufaldinas iš
Bergamo“.
20.00 Prezidento
rinkimai.
1.00 „Širdies plakimas“.
2.00 „Detektyvas Linlis“.
3.30 „Kelrodė žvaigždė“.
5.00 „Mentų karai.
Odesa“.
5.50 „Neprijaukinti.
Naujoji Zelandija“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Subtilu-Z. Naujo
albumo „Play
Life“ pristatymo
koncertas.
7.15 Mokslo sriuba.
7.30 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
7.45 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
8.00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
8.15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
8.30 Kelias.
8.45 Krikščionio žodis.
9.00 „Pasižvalgykime
po... Bankokas“.
9.30 Euromaxx.
10.00 „Lietuvos
mokslininkai.
Genetikas Vaidutis
Kučinskas“.
10.30 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
11.00 7 Kauno dienos.
11.30 Linija, spalva,
forma.
12.00 Kalbantys tekstai.
12.30 Vienuolynų kelias
Lietuvoje.
13.00 Stop juosta.
13.30 Muzikinė pramoginė programa
„Du balsai – viena
širdis“.
15.35 Šventadienio
mintys.
16.00 Kultūringai su
Nomeda. Pokalbių
laida.
16.45 Pasaulio ledo ritulio čempionatas.
Dėl 3 vietos.

19.15 Tarptautinis

poezijos festivalis
„Poezijos pavasaris
2019“.
20.50 Į sveikatą!
21.15 Pasaulio ledo ritulio čempionatas.
Finalas.
24.00 „Didžioji afera“.
1.50 LRT OPUS ORE.
Grupė „Candee
Train“.
2.50 LRT OPUS ORE.
Grupė „Kiti Kambariai“.
3.45 LRT OPUS ORE.
Grupė „Kabloonak“.
4.45 LRT OPUS ORE.
Grupė „Driezahs“.
5.40 Auto Moto.

TV1
6.55 „Akloji“.
7.25 „Vandenyno

paslaptys su Džefu
Korvinu“.
8.25 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.25 „Tėvas Motiejus“.
10.45 „Būrėja“.
11.55 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
12.25 „Hemsley ir
Hemsley: skanu ir
sveika“.
13.00 Sveikinimai.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Būrėja“.
20.00 „Visa menanti“.
21.00 „Kapitonė Marlo.
Kruvinojo mėnulio
naktis“.
23.05 „Paryžius – Manhatanas“.
0.45 „Sekso
abėcėlė“.
2.35 „Nusikaltimas
prie Baltijos jūros.
Mirtinas pažadas“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 Ledo kelias.
7.30 „Atgal į gamtą“.
8.30 Juokingiausi

Amerikos namų
vaizdeliai.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 Vienam gale
kablys.
10.00 Praeities žvalgas.
10.30 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.
11.00 Sandėlių karai.
12.00 „Beveik neįmanoma misija“.
13.00 „Atgal į gamtą“.
14.00 „Išlikimas“.
15.00 Ledo kelias.
16.00 TIESIOGIAI.
Pasaulio ralio
kroso čempionatas
D. Britanijoje.
18.00 „Taikinys“.
19.00 „Pragaro
kelias“.
20.00 „Transporteris“.
21.00 Žinios.
21.45 Sportas.
21.50 Orai.
22.00 Nakties TOP.
22.30 X Faktorius.

6.00 Lietuvos Respu-

15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios Rin-

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,

Lietuva.
9.30 Rinkimai 2019.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Vartotojų kontrolė.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 LRT forumas.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Veisenzė. Berlyno
meilės istorija 4“.
24.00 LRT radijo žinios.
0.05 „Tvin Pyksas 3“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Beatos virtuvė.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Vartotojų kontrolė.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

LNK
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.35 „Tomo ir Džerio
šou“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.00 „Mirtis rojuje“.
11.15 „Namai, kur širdis“.
12.00 Yra, kaip yra.
13.00 „Mano likimas“.
15.00 „Dvi šeimos“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
17.40 Yra, kaip yra.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...
20.30 Sala.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.28 Telefoninė loterija
1634.
22.30 „Priešprieša“.
0.30 „Išbandymų diena“.
1.30 „Pasodinsiu savo
EKS“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Keršytojų

komanda“.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 Svajonių sodai.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Deganti širdis“.
12.00 „Tarp mūsų,

mergaičių“.
13.00 „Pažadėtoji“.

kimai.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios Rin-

kimai.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Namas.
20.30 „Prakeikti“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Svetimšalis“.
0.15 „Melas ir pa-

slaptys“.
1.10 „Tironas“.
2.10 „Amerikiečiai“.
3.05 Ekstrasensai tiria.
4.30 „Melas ir paslaptys“.
5.20 „Virtuvė“.

BTV
6.35 „Džiunglių princesė

Šina“.
7.35 „Stoties policija“.
8.35 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
9.35 „Paskutinis faras“.
10.35 „Kobra 11“.
11.35 „Ekstrasensų
mūšis“.
13.45 „Stoties policija“.
14.50 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
15.55 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 Betsafe–LKL.
Numatomos finalo
rungtynės.
21.00 „Šešios kulkos“.
23.20 „Išbandymų diena“.
1.55 „Iliuzija“.
2.40 „Mirties įšalas“.

Dzūkijos TV
6.13 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 Šiandien kimba.
7.30 Kitoks pokalbis su

D. Žeimyte.
8.00 Ne spaudai.
9.00 Prezidento

rinkimai.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Miškinis“.
15.00 Lrytas tiesiogiai.
16.00 Reporteris.
16.58 Orai.
17.00 Po darbų.
18.00 „Vyskupijos“.
18.35 „Jūsų sveikatai“.
19.00 Žinios.
19.25 Orai.
19.25 „Tai – sportas“.
19.35 „Svečiuose pas

Marceliutę“.
20.00 Žinios.
20.25 Orai.
20.30 Nuoga tiesa.
22.00 Reporteris.
22.58 Orai.
23.00 Lietuva tiesiogiai.
0.00 „Miškinis“.
1.05 „Gluchariovas“.
2.10 Lrytas tiesiogiai.
2.55 Po darbų.
3.25 „Neprijaukinti.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.

bučinys“.
4.20 Į sveikatą!
4.45 Kultūrų kryžkelė.

6.05 Džiazo muzikos

vakaras. XX
tarptautinis
džiazo festivalis
„Birštonas 2018“.
7.00 Linija, spalva,
forma.
7.30 „Alvinas ir patrakėliai burundukai 3“.
7.40 „Šikšnosparnis
Patas“.
7.55 „Lesė 1“.
8.15 Vienuolynų kelias
Lietuvoje.
8.50 „Kačių ABC 1“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Tarptautinis
poezijos festivalis
„Poezijos pavasaris
2019“. Laureato
vainikavimas ir
Maironio premijos
įteikimas.
13.15 Tarptautinis
poezijos festivalis
„Poezijos pavasaris
2019“. Baigiamasis
vakaras Vilniaus
universiteto M. K.
Sarbievijaus kieme.
14.45 „Lietuvos
mokslininkai.
Genetikas Vaidutis
Kučinskas“.
15.15 „Kačių ABC 1“.
15.40 „Alvinas ir patrakėliai burundukai 3“.
15.50 „Šikšnosparnis
Patas“.
16.05 „Lesė 1“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
18.15 „Ten, kur namai 4“.
19.10 „Pavlenskij.
Žmogus ir valdžia“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Artistas“.
23.10 „Hablo kosminis
teleskopas. Misija –
Visata. Fantastiškos
kosminių teleskopų
nuotraukos“.
24.00 „Hablo kosminis
teleskopas. Misija –
Visata. Mūsų egzistencijos istorija“.
0.50 DW naujienos rusų
kalba.
1.05 Dabar pasaulyje.
1.35 Džiazo muzikos
vakaras. XX
tarptautinis
džiazo festivalis
„Birštonas 2018“.
2.30 „Prancūziškas

Vilniaus sąsiuvinis.
5.05 „Ten, kur namai 4“.

TV1
6.35 „Tėvas Motiejus“.
7.50 „Rožių karas“.
9.55 „Mylėk savo

sodą“.
11.00 „Akloji“.
11.35 „Būrėja“.
12.10 „Detektyvė Rizoli“.
13.10 „Madagaskaro

pingvinai“.
13.40 „Beprotiškos

melodijos“.
14.10 „Vyrai juodais

drabužiais“.
14.35 „Džekio Čano

nuotykiai“.
15.00 „Sunkių nusikaltimų

skyrius“.
16.00 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
17.00 „Būk su manim“.
18.00 „Iš širdies į širdį“.
19.00 PREMJERA.

„Stažuotoja“.
20.00 „Sunkių nusikaltimų

skyrius“.
21.00 „Pakvaišęs tėtis“.
23.20 „Amžina meilė“.
1.20 „Senjora“.
2.45 „Kapitonė Marlo.

Kruvinojo mėnulio
naktis“.
4.20 „Tėvas Motiejus“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 Iš peties.
7.30 „Havajai 5.0“.
8.30 „Moterų lyga.

Vyrai, pinigai ir
meilė“.
9.00 Autopilotas.
9.30 „CSI kriminalistai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Makgaiveris“.
12.30 „Vedęs ir turi
vaikų“.
13.30 „Univeras. Naujas
bendrikas“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Havajai 5.0“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Makgaiveris“.
17.55 „Vedęs ir turi
vaikų“.
18.55 „Univeras. Naujas
bendrikas“.
20.00 „Moterų lyga.
Vyrai, pinigai ir
meilė“.
20.30 Žinios.
20.55 Orai.
21.00 Farai.
22.00 „Naša Raša“.
23.00 „Palata“.
0.45 „Kaip aš susipažinau su jūsų
mama“.
1.40 „Paskutinis iš
vyrų“.

Turkija“.
3.45 „Neišsižadėk“.
4.35 „Kelrodė

žvaigždė“.
5.20 „Juodosios katės“.

„Šešios kulkos“, 21.00, BTV
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Eteris
Antradienis
, gegužės 28 d. Saulė teka 4.55, leidžiasi 21.37, dienos ilgumas
16.42. Delčia. Vardadieniai: Justas, Jogirdas, Rima, Augustinas.

Trečiadienis
, gegužės 29 d. Saulė teka 4.54, leidžiasi 21.39, dienos ilgumas
16.45. Delčia. Vardadieniai: Teodozija, Algedas, Erdvilė, Magdalena, Magdė.

LRT Televizija

12.00 „Tarp mūsų,

LRT Televizija

6.00 Lietuvos Respu-

mergaičių“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios Rinkimai.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios Rinkimai.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Prieš srovę.
20.30 „Prakeikti“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Džiunglės“.
0.20 „Melas ir paslaptys“.
1.15 „Tironas“.
2.15 „Amerikiečiai“.
3.10 Ekstrasensai tiria.
4.35 „Melas ir paslaptys“.
5.25 „Virtuvė“.

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,

Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Aukštuomenės
daktaras 8“.
12.00 Stilius.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Ekspedicija „Nuo
Baltijos iki Bengalijos“.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „12 beždžionių 3“.
23.45 Klausimėlis.lt.
24.00 LRT radijo žinios.
0.05 „Tvin Pyksas 3“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 Istorijos detektyvai.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 (Ne)emigrantai.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

LNK
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.35 „Tomo ir Džerio

šou“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
10.00 „Mirtis rojuje“.
11.15 „Namai, kur širdis“.
12.00 Yra, kaip yra.
13.00 „Mano likimas“.
15.00 „Dvi šeimos“.
16.35 Labas vakaras,

Lietuva.
17.40 Yra, kaip yra.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...
20.30 Sala.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Neribota prieiga“.
0.25 „Išbandymų diena“.
1.25 „Priešprieša“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Keršytojų

komanda“.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 Namas.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Deganti širdis“.

BTV
6.35 „Džiunglių princesė

Šina“.
7.35 „Stoties policija“.
8.35 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
9.35 „Paskutinis faras“.
10.35 „Kobra 11“.
11.35 „Ekstrasensų
mūšis“.
13.45 „Stoties policija“.
14.50 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
15.55 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 Betsafe–LKL.
Rungtynės dėl III
vietos.
21.00 „Kobra“.
22.50 „Šešios kulkos“.
1.10 „F. T. Budrioji akis“.
2.10 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.

Dzūkijos TV
6.13 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 Grilio skanėstai.
7.00 Lrytas tiesiogiai.
8.00 Reporteris.
8.58 Orai.
9.00 Po darbų.
10.05 „Gyvybės langelis“.
11.15 „Krikšto tėvas“.
12.25 „Kita moteris“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Miškinis“.
15.00 Lrytas tiesiogiai.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 Po darbų.
18.00 „Vyskupijos“.
18.35 „Tai – sportas“.
19.00 Žinios.
19.25 Orai.
19.30 „Laisvės keliu“.
20.00 Žinios.
20.25 Orai.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.55 Rubrika „Renova-

cija iš arčiau“.
20.58 Orai.
21.00 Adomo obuolys.
22.00 Reporteris.
22.58 Orai.
23.00 Ant bangos.

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,

„Džiunglės“, 22.00, TV3
0.00 „Miškinis“.
1.05 „Gluchariovas“.
2.10 Lrytas tiesiogiai.
2.55 Po darbų.
3.25 „Neprijaukinti.

Australija“.
3.45 „Neišsižadėk“.
4.35 „Kelrodė žvaigždė“.
5.20 „Raudonoji kara-

lienė“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Džiazo muzikos

vakaras. XX
tarptautinis
džiazo festivalis
„Birštonas 2018“.
7.00 Kalbantys tekstai.
7.30 „Alvinas ir patrakėliai burundukai 3“.
7.40 „Šikšnosparnis
Patas“.
7.55 „Lesė 1“.
8.20 Mokslo sriuba.
8.50 „Kačių ABC 1“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Gimę tą pačią
dieną.
13.15 LRT OPUS ORE.
Grupė „Kiti Kambariai“.
14.15 „Pavlenskij.
Žmogus ir valdžia“.
15.15 „Kačių ABC 1“.
15.40 „Alvinas ir patrakėliai burundukai 3“.
15.50 „Šikšnosparnis
Patas“.
16.05 „Lesė 1“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
18.15 „Ten, kur namai 4“.
19.00 Mokslo sriuba.
19.15 „Diana. Septynios
pasaulį sukrėtusios
dienos“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Iš Barbaros Wood
kolekcijos. Karibų
paslaptis“.
23.10 „Hablo kosminis
teleskopas. Misija –
Visata. Asteroidai ir
kometos“.
24.00 „Hablo kosminis
teleskopas. Misija –
Visata. Tamsiosios
medžiagos
paslaptis“.
0.50 DW naujienos rusų
kalba.
1.05 Dabar pasaulyje.
1.35 Džiazo muzikos
vakaras. XX
tarptautinis

džiazo festivalis
„Birštonas 2018“.
2.20 „Artistas“.
4.00 Vienuolynų kelias
Lietuvoje.
4.30 Pradėk nuo savęs.
4.55 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
5.10 „Ten, kur namai 4“.

TV1
6.35 „Tėvas Motiejus“.
7.45 „Rožių karas“.
9.45 „Didelės svajonės,

mažos erdvės“.
11.00 „Akloji“.
11.35 „Būrėja“.
12.10 „Detektyvė Rizoli“.
13.10 „Madagaskaro
pingvinai“.
13.40 „Beprotiškos
melodijos“.
14.10 „Vyrai juodais
drabužiais“.
14.35 „Džekio Čano
nuotykiai“.
15.00 „Sunkių nusikaltimų skyrius“.
16.00 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
17.00 „Būk su manim“.
18.00 „Iš širdies į širdį“.
19.00 „Stažuotoja“.
20.05 „Detektyvė Rizoli“.
21.00 „Be kaltės“.
23.00 „Amžina meilė“.
1.15 „Senjora“.
2.45 „Pakvaišęs tėtis“.
4.30 „Tėvas Motiejus“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 Iš peties.
7.30 „Havajai 5.0“.
8.30 „Prakeikti“.
9.00 „Gyvūnų manija“.
9.30 „CSI kriminalistai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Makgaiveris“.
12.30 „Vedęs ir turi

vaikų“.
13.30 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Havajai 5.0“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Makgaiveris“.
17.55 „Vedęs ir turi

vaikų“.
18.55 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
20.00 „Moterų lyga.

Vyrai, pinigai ir
meilė“.
20.30 Žinios.
21.00 „Viktoras Frankenšteinas“.
23.10 „Aukščiausia
pavara“.
0.20 „Daktaras Hausas“.
1.20 „Kaip aš susipažinau su jūsų
mama“.
2.05 „Paskutinis iš
vyrų“.

Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Aukštuomenės
daktaras 8“.
12.00 Nacionalinė
paieškų tarnyba.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Aš – laidos
vedėjas.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Po vienu
dangum“.
24.00 LRT radijo
žinios.
0.05 „Tvin Pyksas 3“.
1.00 LRT radijo
žinios.
1.05 Stilius.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.05 Klauskite
daktaro.
3.00 LRT radijo
žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 Ekspedicija „Nuo
Baltijos iki Bengalijos“.
5.00 LRT radijo
žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

LNK
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.35 „Tomo ir Džerio

šou“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
10.00 „Mirtis rojuje“.
11.15 „Namai, kur širdis“.
12.00 Yra, kaip yra.
13.00 „Mano likimas“.
15.00 „Dvi šeimos“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
17.40 Yra, kaip yra.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...
20.30 Sala.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Paskutinė
kulka“.
0.20 „Išbandymų diena“.

1.20 „Neribota prieiga“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Aladinas“.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 Prieš srovę.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Deganti širdis“.
12.00 „Tarp mūsų,

mergaičių“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios Rin-

kimai.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios Rin-

kimai.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Gero vakaro šou.
20.30 „Prakeikti“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Taksi 5“.
22.25 „Vikinglotto“.
0.05 „Melas ir pa-

slaptys“.
1.05 „Tironas“.
2.05 „Amerikiečiai“.
3.00 Ekstrasensai tiria.
4.25 „Melas ir paslaptys“.
5.10 „Paskutinis iš
Magikianų“.
5.35 „Virtuvė“.

BTV
6.40 „Reali mistika“.
7.35 „Stoties policija“.
8.35 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
9.35 „Paskutinis faras“.
10.40 „Kobra 11“.
11.40 „Ekstrasensų

mūšis“.
13.45 „Stoties policija“.
14.50 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
15.55 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 Betsafe–LKL. Rungtynės dėl I vietos.
21.00 „Banga žudikė“.
0.50 „Kobra“.
2.25 „F. T. Budrioji akis“.

Dzūkijos TV
6.13 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 Skinsiu raudoną

rožę.
7.00 Lrytas

tiesiogiai.
8.00 Reporteris.
8.58 Orai.
9.00 Po darbų.
10.05 „Gyvybės langelis“.
11.15 „Vis tiek tu būsi

mano“.
12.25 „Kita moteris“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Miškinis“.
15.00 Lrytas tiesiogiai.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 Po darbų.
18.00 „Vyskupijos“.
18.35 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
19.00 Žinios.
19.15 Orai.

19.20 „Pozicija“.
20.00 Žinios.
20.15 Orai.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 Ant bangos.
22.00 Reporteris.
22.58 Orai.
23.00 Nuoga tiesa.
0.30 Čempionai.
1.05 „Gluchariovas“.
2.10 Lrytas tiesiogiai.
2.55 Po darbų.
3.25 „Neprijaukinti.

Naujoji Zelandija“.
3.45 „Neišsižadėk“.
4.35 „Kelrodė žvaigždė“.
5.20 „Raudonoji kara-

lienė“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Džiazo muzikos

vakaras. XX
tarptautinis
džiazo festivalis
„Birštonas 2018“.
6.55 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
7.30 „Alvinas ir patrakėliai burundukai 3“.
7.40 „Šikšnosparnis
Patas“.
7.55 „Lesė 1“.
8.20 Pradėk nuo savęs.
8.50 „Kačių ABC 1“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 LRT OPUS ORE.
Grupė „Kabloonak“.
13.10 Kultūringai su
Nomeda.
14.00 Linija, spalva,
forma.
14.25 „Diana. Septynios
pasaulį sukrėtusios
dienos“.
15.15 „Kačių ABC 2“.
15.40 „Alvinas ir patrakėliai burundukai 3“.
15.50 „Šikšnosparnis
Patas“.
16.05 „Lesė 1“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
18.15 „Ten, kur namai 4“.
19.05 Mokslo sriuba.
19.20 „Didžiosios Visatos
paslaptys su
Morganu Frimanu
3. Ar išgyvensime
pirmąjį kontaktą?“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Premjera. „Tarp
mūsų“.
23.10 „Hablo kosminis
teleskopas. Misija
– Visata. Gyvybė
Marse“.
24.00 „Hablo kosminis
teleskopas. Misija
– Visata. Mėnulis.
Daugiau nei
uoliena“.
0.50 DW naujienos rusų
kalba.
1.05 Dabar pasaulyje.
1.35 Džiazo muzikos

vakaras. XX
tarptautinis
džiazo festivalis
„Birštonas 2018“.
2.15 „Iš Barbaros Wood
kolekcijos. Karibų
paslaptis“.
3.45 Subtilu-Z. Naujo
albumo „Play
Life“ pristatymo
koncertas.
4.55 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
5.10 „Ten, kur namai 4“.

TV1
6.35 „Tėvas Motiejus“.
7.45 „Rožių karas“.
9.45 „Sodininkų

pasaulis“.
10.25 „Akloji“.
11.35 „Būrėja“.
12.10 „Detektyvė Rizoli“.
13.10 „Madagaskaro

pingvinai“.
13.40 „Beprotiškos

melodijos“.
14.10 „Vyrai juodais

drabužiais“.
14.35 „Džekio Čano

nuotykiai“.
15.00 „Tabatos salonas“.
16.00 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
17.00 „Būk su manim“.
18.00 „Iš širdies į širdį“.
19.00 „Stažuotoja“.
20.05 „Detektyvė Rizoli“.
21.00 „Inspektorius

Džordžas Džentlis.
Mirti jaunam“.
22.55 „Amžina
meilė“.
0.55 „Senjora“.
2.25 „Be kaltės“.
3.55 „Tėvas
Motiejus“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „Išlikimas“.
7.30 „Havajai 5.0“.
8.30 „Prakeikti“.
9.00 Statybų

gidas.
9.30 „CSI kriminalistai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Makgaiveris“.
12.30 „Vedęs ir turi

vaikų“.
13.30 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Havajai 5.0“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Makgaiveris“.
17.55 „Vedęs ir turi

vaikų“.
18.55 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
20.00 „Moterų lyga.

Vyrai, pinigai ir
meilė“.
20.30 Žinios.
20.55 Orai.
21.00 „Mano numeris
ketvirtas“.
23.10 „Aukščiausia
pavara“.
0.20 „Daktaras
Hausas“.
1.15 „Kaip aš susipažinau su jūsų
mama“.
2.00 „Paskutinis iš
vyrų“.
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bendrijoje
•„Baltasis“
•Sodo namelį
(11 a žemės).

PARDUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Tel. 8 656 12800.

Vilniaus g. 11,
•Lazdijai
•2 k. butą
(rūsys, sandėliukas,

ras), kaina 14 600 Eur.
Tel. 8 686 65095.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

sklypą Smarliūnų k.
•(25•Žemės
a, namų valda, su pasta-

tais, 20 km nuo Druskininkų,
5 km nuo Veisiejų, geodeziniai
matavimai, elektra), kaina
5 990 Eur.
Tel. 8 624 17600.

••

Puikų didelį sklypą statybai
Lazdijuose.
Tel. 8 686 70841.

••

Žemės sklypą Jūratės g. 10,
Alytus (12 a, namų valda, puiki
vieta, geri kaimynai, ~1 km iki
PC „Senukai“, arti mokyklos
bei darželiai, sklypo dokumentai tvarkingi, neįkeistas, miesto
komunikacijos (išskyrus
dujas), gatvė įtraukta į miesto
plėtros projektą), kaina 1 000
Eur/a, galima derėtis.
Tel. 8 677 78572.
sklypą Lazdijų r.,
•šalia•Žemės
ežero. Tel. 8 686 70841.

Tel. 8 616 33781.

kaina 16 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

„Saulutė“.
Tel. 8 693 06995.

mas), kaina 12 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

Tel. 8 605 70200.

8 657 54712.

telyčią ir 1 m.
•telyčią,
•Veršingą
kaina sutartinė.
Tel. 8 677 11149.

170 kg ekologiškai
•augintą
•Apiekiaulę.
Tel. 8 626 01850.

avis.
•Tel.•Ėringas
8 642 07624.

AUGALAI

runkelius.
•Tel.•Pašarinius
8 617 01065.
kviečius ir mie•žius,•Žieminius
kaina 10 Eur/cnt.

Vytauto g. 41, Laz•dijai•Namą
(15 a namų valda) ir 15 a
MTZ80.
Tel. 8 662 39070.
sklypą Nemajūnų
•k. •(80Žemės
•Tel.•Traktorių
a, žemės ūkio paskirtis,
8 689 82054.
sklypą Sodų g.
Graikiškus riešutus, juodųjų
tvenkinys, nedidelis statinys),
Tel. 8 672 05028.
•
•
Traktoriaus
MTZ-80
serbentų
ir vynuogių sodinukaina 6 000 Eur.
•
•
priekinį
tiltą
su
ratais,
kitkinį
kus.
Pusę
medinio
namo
ramioje
Tel.
8
686
70841.
•vietoje
• (iki centro 400 m, 15 a
presą „Claas Markant“, kaina
Tel. 8 679 47212.
žemės sklypas).
sutartinė.
Žemės
sklypą
prie
ežero
••
gėlininkystės
Tel.: 8 611 53258, 8 620 57733. (nedidelis, rekreacinės paskirTel. 8 615 62026.
•ūkis•G.jauVasiukonio
prekiauja našlaitėmis.
ties, iki vandens apie 50 m, iš
Lazdijuose arba kei- vienos pusės riboja keliukas,
TRANSPORTO PRIEMONĖS Tel. 8 626 02129, Staidarų g. 8,
•čiu•Sodybą
į 2 k. butą I arba II aukšte.
Staidarų k., Lazdijų r.
iš dviejų pusių juosia natūra„Opel
Frontera“
(2000
m.,
Tel. 8 670 61649.
lus griovys, einantis iki ežero,
•TA•iki 2021 m., gera būklė, ratų ••Prekiaujame gėlių ir daridealus variantas sklype turėti
žovių daigais. Siauroji g. 8,
komplektas).
tvenkinį, patogus privažiavi-

Informuojame, kad 2019 m. birželio 3 d. 12 val. bus atliekami L. J. priklausančio žemės sklypo, esančio Beržų g. 5, Kuklių
k., Lazdijų sen., Lazdijų r. sav. (proj. Nr. 601-1A), kadastriniai
matavimai. Kviečiame gretimos žemėvaldos, esančios Beržų g.
7, Kuklių k., Lazdijų sen., Lazdijų r. sav., naudotojus dalyvauti
ribų paženklinime.
Darbus atliks UAB „Hanis“, matininkė Edita Saladinskienė,
adr. Seinų g. 3, Lazdijai, tel. 8 610 88554, el. paštas uab.hanis@
gmail.com.

DĖL KONKURSO UAB „LAZDIJŲ VANDUO“
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO
PAREIGOMS, ĮTRAUKTOMS Į
KONKURSINIŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠĄ,
NUTRAUKIMO
Informuojame, kad 2019 m. gegužės 8 d. paskelbtas konkursas
uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų vanduo“ direktoriaus
pavaduotojo pareigoms užimti nuo 2019 m. gegužės 21 dienos
yra nutrauktas bendrovės direktoriaus įsakymu.

s tik

toriu
k
e
t
e
d
ų
ūm

GYVULIAI

Deere“ (gera būklė,
•TA•„John
••Jauną karvę.
iki 2020 m.) kartu su šiena- Tel.: 8 657 54709,

(1,7 m), kaina 3 300 Eur.
•mieste.
•Namą su 15 a sklypu Lazdijų ••Sodybą Gudelių (30 a namų pjove
Galima derėtis.
valda, 2,25 ha žemės ūkio
Tel. 8 603 24679.
Tel. 8 631 92723, Vaickūniškės.
paskirties žemės).
(2 aukštas,
Tel. 8 615 96091.
gyvuliams vežti.
•34,14
•1 k.kv.butąm, Simne
•Tel.•Priekabą
su daline buitine
8 646 62166.
technika, nauji langai, šarvuosklypą Lazdijuose
•(30•Žemės
mėšlo kratytuvą.
a, tinka namo statybai,
tosios durys, nauja santechni•Tel.•48t662
39070.
graži vieta, prie miško ir vanka) kartu su kolektyviniu sodu
dens telkinio, atlikti geodezi(6 a).
padargus (šieno
niai matavimai, visos miesto
Tel. 8 601 93000.
•griebtuvas,
•Arkliniusplūgai,
plūgeliai,
komunikacijos), kaina 20 000
akėčios,
kultivatorius,
burokų
Žemės
sklypus
namų
Eur.
•statybai
• šalia Lazdijų (įvairaus Tel. 8 686 70841.
sodinamoji, ravėtuvas).
dydžio, visos komunikacijos,
Tel. 8 638 76047.
šalia interneto linija), kaina
Namą
Vainiūnų
k.
(buvusi
•valgykla,
• namų valda 30 a), ••Traktorių T25 ir vartytuvą
sutartinė.

autonominis šildymas). Dėl
nuomos nesikreipti.
Tel. 8 684 46299.

D

(3
•aukštas,
•3 k. butąnetoliVeisiejuose
pušynas, eže-

7,80 Eur.

Šiuolaikiškas ir
paprastas būdas
užtikrinti savo, turto
ir artimųjų saugumą!
Nepraleisk progos ir
būk užtikrintas jau
dabar!

KNYGYNĖLIS
Seinų g. 12, Lazdijai, tel. (8 318) 53 085.

••

Gyvenamąjį namą Mikniškių k., Šeštokų sen. (87 kv. m,
63 a sklypas, gera būklė, pakeisti langai, tinkamas gyventi,
su ūkiniais pastatais), kaina
sutartinė. Tel. 8 698 78040.

••

Namą Kalnų g., Lazdijuose
(medinis, gyvenamasis, su
mediniu priestatu, 4,65 a žemės sklypas, elektra, vanduo).
Tel. 8 690 29090.

Miško
paslaugos..
• Miško pirkimas
• Miško pjovimas su harvesteriu
• Retinimai, sanitariniai kirtimai
• Savaiminių miško žėlinių kirtimas
• Prekyba mediena, rąstais
• Stataus miško su žeme ir be jos pirkimas
• Miško atkūrimas
• Medienos ištraukimas
• Konsultavimas
Alėjos g. 29, Leipalingis.
Tel.: 8 618 42266, 8 686 67560
leipalingio.giria@gmail.com

Baldų papildymas!
Virtuvės komplektai, sofos,
lovos, kampai, spintelės,
lentynos, komodos, kėdės,
prieškambario baldai, šaldytuvai, šaldikliai, žoliapjovės, trimeriai. Nemokamas
atvežimas.

Ulonų g. 16, Alytus
(„Dainava“)
Tel. 8 683 76442

Lazdijai.
Tel. 8 630 61842.

tvarkingas pa•dangas
•Vasarines
(R15 195*60, 5 skylės,
•kviečius.
•Žieminius ir vasarinius
lengvojo lydinio ratlankiai, 4
vnt.).
Tel. 8 626 60208.

••

„Ford Fiesta“ (2005 m.,
1,4 l, dyzelinas, iš Vokietijos),
kaina sutartinė.
Tel. 8 623 23430.

Tel. 8 694 16 386.

KITI

„Orion Color
•2051•Televizorių
Stereo“, kaina 10 Eur.
Tel. 8 612 41428.

Megane“ (2003
•m.,•„Renault
•(kineskopinis,
•Televizorių 51„Samsung“
dyzelinas, lengvojo lydinio
cm įstrižainė,
ratlankiai) dalimis.
Tel. 8 673 56438.

lydinio ratlankius
•(tinka
•Lengvojo
„Opel“, R15, 4 skylės),

plokščias ekranas, pultelis),
kaina 15 Eur. Scart kabelį, kaina
1,5 Eur. Priedėlį, kaina 15 Eur.
Tel. 8 654 87148.

kaina 15 Eur/vnt.
Tel. 8 682 64169.

„Sūduvos galvijai“

Brangiai perka.

karves, jaučius, telyčias.
Tvarko subsidijas.
Atsiskaito iš karto.
Moka 6–21 proc.
Sveria, pasiima.

Tel.: 8 613 79515,
8 620 35000,
8 614 44299.

ĮMONĖ SUPERKA
KARVES, BULIUS ir TELYČIAS
AB „Krekenavos agrofirma“
supirkimo kainomis.
Sveria vietoje. Moka 6 ir 21 proc. PVM.
Pasiima savo transportu. Atsiskaito iš karto.

Tel.: 8 685 86131, 8 698 28063.

Norgaudas Pilvinis atlieka
geodezinius (kadastrinius)
matavimus
Tel. 8 680 83000.
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gaminame paminklus, antkapius,
tvoreles, kapavietes dengiame
akmens plokštėmis...
Gaminiai iš juodo ir kitų spalvų akmens (Švedija, Karelija).
Projektuojame ir sumontuojame pagal Jūsų pageidavimus.
Vainežerio kaimas, Kapčiamiesčio sen.,
Lazdijų r.
Tel.: 8 685 50911, 8 601 01090.
www.paminkludirbtuves.lt

par d uoda
kiti

krosnelę
•(„Harvia
•ElektrinęVegapirties
BC60, suomiš-

ka, 6 kW), kaina 155 Eur. Įvairių
išmatavimų faneruotus naudotus skydus, DVP plokštes, durų
varčias.
Tel. 8 686 43600.

••
fanerinę valtį.
•Senovinius
•Tvarkingąrestauruotus
meSuvirinimo aparatą.
Tel. 8 638 50905.

dinius ratus (4 vnt.) ir svarstykles.
Tel. 8 626 60208.

••

Naujus medinius langus (2
vnt. 1,2x1,2 m ir 1 vnt. 1,2x0,6
m).
Tel. 8 684 12694.

••

Pakeliamų garažo vartų
segmentą (2,4x2 m), kaina 80
Eur. Akrilinę kampinę vonią
„Cersanit“, kaina 60 Eur.
Tel. 8 684 12684.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

fasuota akmens anglimi ir
baltarusiškų durpių briketais.
Atvežame.
UAB „Martas“, Gėlyno g. 17,
Lazdijai.
Tel.: 8 652 51721,
(8 318) 51721.

•aparatus.
•Palečių vežimėlį, suvirinimo
Tel. 8 698 78040.

•auginimui.
•Mėsinių veislės veršelį
Tel. 8 686 71256.

••

Brangiai – pienu girdomus
buliukus ir telyčaites (2–8
sav., nuo 50 iki 90 kg). Moka
6 ir 21 proc. Sveria elektroninėmis svarstyklėmis.
Tel. 8 646 81037.

PERK A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

•Tel.:•Žemę.
8 688 80688.
•žemę.
•Žemės ūkio paskirties
Tel.: 8 615 94920,
8 614 56206.

••

Brangiai mišką (gali būti
bendraturčių, neatidalytas, su
skolomis). Sutvarkau dokumentus.
Tel. 8 644 55355.

Nebrangiai išnuomojamos
salės-klubo patalpos Lazdijų
miesto centre („Holivudas“).
Tel. 8 698 78040.

••

Išnuomoju gamybines-sandėliavimo patalpas Radvilų g.,
Veisiejuose.
Tel. 8 698 78040.

m.
Tel. 8 623 23430.

PA S LAU G O S

tipų stogų, fasadų, pa•talpų
•Visųplovimas,
atnaujinimas,
dažymas.
Konsultuojame, suteikiame
garantijas.
Tel. 8 621 99958.

– galvijus
•aukščiausiomis
•Įmonė tiesiogiai
ŽŪKB „Kreke- ••Nebrangiai išnuomojamos
••DAŽOME tinkuotų, medipatalpos Alytaus miesto centre nių namų fasadus ir jų
navos mėsa“ kainomis. Moka

būti neveikianti, su defektais.
Tel. 8 680 77728.

12-16/163 (tinka
•nuo•Padangą
kombaino „Niva“ arba
rusiško 7 t kratytuvo).
Tel. 8 688 80688.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

arba
•mikroautobusą,
•Lengvąjį automobilį
pagamintą

nuo 1985 m. Gali būti techniškai netvarkingas, daužtas,
nevažiuojantis. Siūlyti įvairius
variantus.
Tel. 8 687 89742.

••

Brangiausiai – naudotus,
nevažiuojančius angliškus, po
eismo įvykio ar visiškai tvarkingus automobilius ir mikroautobusus. Pasiima patys. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 630 64004.

auginimui. Taip pat pienines
melžiamas karves arba visą
bandą.
Tel. 8 625 93679.

KITi

Tel. 8 659 60507.

••

„Misubishi“, „Toyota“ markių
automobilius. Gali būti nevažiuojantys po autoįvykių.
Pasiimame patys, atsiskaitome
iš karto.
Tel. 8 650 68362.
visų markių
•automobilius,
•Superkamekemperius.
Gali

būti nevažiuojantys ar po autoįvykio bei parvežti iš Anglijos.
Pasiimame patys, sutvarkome
reikalingus dokumentus, atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 636 60454.
automobilių
•supirkimas.
•Visų markių
Gali būti nevažiuojantys, be techninės apžiūros,
po autoįvykio. Atsiskaitome
vietoje, sutvarkome dokumentus. Tel. 8 686 94982.

į namus.
Tel. 8 615 73404.

žemės ūkio
visus vidaus
•paskirties
•Išsinuomočiau
•apdailos
•Atliekame
žemės. Gali būti
darbus.
apleista. Apleistą žemę sutvarkyčiau.
Tel. 8 680 77728.

Tel. 8 623 00597.

joje. Tel. 8 620 46498.

žemės ūkio paslaugos, prekyba
naudota žemės ūkio technika.
Alytaus g., Krosna.
Tel.: 8 620 68034,
8 614 15051.

laužo supirkimas:
išsinuomočiau
•juodojo
•Metalometalo
•žemės
•Brangiai
laužas – 160–
Krosnos, Šeštokų sen.
190 Eur/t, skarda – 120–140
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame
patys. Ežero g. 39, Lazdijai.
Svėrimo paslaugos iki 60 t.
Darbo laikas I–IV 8.00–16.30
val., V 8.00–16.00 val., VI
8.00–12.00.
Tel. 8 698 30902.

DARBA S

patys.
Tel. 8 690 25066.

Superkame visų markių
automobilius, mikroautobusus,
kemperius, motociklus, keturračius, motorolerius. Gali būti
nevažiuojantys ar ilgai stovėję.
Sutvarkome dokumentus, Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 674 48971.

IEŠKO

spiečius.
sprendimai“
•Tel.•Bičių
•autoservisas.
•UAB „StaigūsVažiuoklės
8 684 12694.
remontas, virinimo darbai,
Jauna šeima išsinuomotų
•
•
Naudotą
traktoriuką-žoliabūstą
Lazdijuose.
padangų montavimas ir balan•pjovę,
• mokėsiu iki 1 000 Eur. Tel. 8 673 24549.
savimas, žemės ūkio mašinų,
Tel. 8 676 99171.
sunkvežimių padangų monIšsinuomočiau
būstą.
tavimas ir remontas, tepalų
•
•
Pageidautina
Veisiejų
seniūniNaudotą
pianiną.
prekyba, keitimas, įvairios
••

••

SIŪLO

Siūlome patikimą darbą namų tvarkytojoms (-ams)
Anglijoje be jokių įdarbinimo
mokesčių. Amžius neribojamas, kalba nebūtina.
Tel. 8 672 41083;
www.superdarbas.com.

••
akmens
Superkame „Audi“, „VW“,
•plokštes
•Pigiai išlabradorito
•
•
Ukrainos Lazdijuo„MB“, „Opel“, „Mazda“,
se.
Tel. (8 318) 52156
(po darbo valandų ir savaitgaliais).

••

SIŪLO

m. vyras susipažintų su
•laisva
•53 rimta
moterimi apie 50

MTZ ir 3 t statinę.
•Tel.•Traktorių
8 630 93471.
(pusrūsyje, 70 ir 100 kv. m).
stogus.
iš karto.
Tel. 8 698 78040.
Tel. 8 631 91211.
Tel. 8 613 79515.
Bet
kokią
žemės
ūkio
tech•niką.• Perku traktorių, priekabą, ••Veršelį arba telyčią nuo 6 ••Nuomoju betono maišyklę. ••Taisome automatines
Tel. 8 614 56206.
skalbimo mašinas. Atvykstame
sunkvežimį ir jų padargus. Gali mėn. iki 3 metų tolimesniam

••
Perkame automobilius, mo•
•
Prekiaujame
įvairiais
gėlių
tociklus,
prikabinamus name•sodinukais,
• skaldele kapams, lius (kemperius).
Pasiimame
Ketinius radiatorius.
Tel. 8 614 56206.

NUO M A

GYVULIAI

UAB „Švykai“ ieško
statybos darbuotojų.
Tel. 8 687 50429,
www.svykai.lt.

tolimųjų
•reisų•Reikalingas
vairuotojas (turintis
CE kategoriją). Pervežimai maršrutu Lietuva-Lenkija. Savaitgaliai
namuose.
Tel. 8 685 35335.

IEŠKO

ieško darbo.
•Gali•Vyras
2 kartus per mėnesį

prižiūrėti sodybą Veisiejų
sen.
Tel. 8 623 23430.

DOVA N OJA

kiemsargį
•šunį.•Suaugusį
Tel. 8 600 78157.

Tel. 8 688 80688.

laisvos žemės nuo•mai•Turite
••Dengiame stogus iš savo ir
Teizų apylinkėse? Padėki- užsakovo medžiagų. Lankstinių
te jaunam ir naujai besikuriančiam ūkiui plėstis.
Tel. 8 653 90001.

••

Išsinuomočiau butą Lazdijuose. Mokėsiu iki 100 Eur/
mėn. už nuomą.
Tel. 8 603 30577.

••

PA Ž I NT YS

Ieškau gyvenimo draugės
iki 47 m.
Tel. 8 647 16590.

gamyba ir montavimas.
Tel. 8 678 29667.

dažome bei at•liekame
•Glaistome,
kitus vidaus apdailos
darbus.
Tel. 8 622 60230.

ir kokybiškai išpjau•name
•Greitai
medžius tiek gyvenamosiose, tiek sunkiai prieinamose
teritorijose ir kapinėse.
Tel. 8 627 49416.

•klijavimas.
•Vidaus ir lauko plytelių
Tel. 8 636 70993.

ir kokybiškai
•dažau
•Nebrangiai
namus, fasadus, tvoras.
Kokybė garantuota.
Tel. 8 609 15652.

PARDUODA.

Beržines ir juodalksnio
malkas.
Atvežame.
Užsakymai priimami

8 688 80175.
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Dėmesio!

Parduotuvėje „Autodalys“, Seinų g. 15, Lazdijai

Kalvarijoje organizuojami
mokymai:
traktorininkų TR1, TR2, SZ kategorijų
mokymo kursai;
vairuotojų A, B, BE, C, CE kategorijų mokymo kursai.
Keičiami seno pavyzdžio
traktorininkų pažymėjimai į naujus.

DVIRAČIAI, PASPIRTUKAI,
EL. Paspirtukai

Tel.: 8 698 50235,
(8 318) 45988.

SUPERKA visų modelių

AUTOMOBILIUS, mikroautobusus,
sunkvežimius, tinkamus eksploatuoti ir
su defektais, jų kėbulus. Išrašome sunaikinimo
(utilizacijos) dokumentus.

Tel.: 8 684 26629,
8 640 23333.

PERKA žemę.
Tel. 8 688 80688.
Firma brangiai perka
veršelius ir didelius
mėsinius galvijus.
Moka 6 ir 21 proc..

Tel. 8 634 23551.
ose

ose

j
Nau

alp
pat

• Topografiniai ir
geodeziniai matavimai,
• žemės sklypų
formavimo ir
pertvarkymo projektai,
• detaliųjų planų rengimas

Naujoji g. 56, Alytus
Tel. : 8 678 41222,
8 655 26922

El. p. : geodezinis@gmail. com,
info@ntkarolis. lt,
www. ntkarolis. lt

įrangos

• Vaizdo stebėjimo sistemų diegimas

Perkame mišką su
žeme ir išsikirsti.
Atliekame:
– miško valymo,
retinimo, sanitarinius
kirtimus.
– medienos ištraukimo
darbus.
– miško sodinimo ir
priežiūros darbus.

gyvulių
sėklinimo
paslaugas. ..

programinės

• Kompiuterinių tinklų projektavimas ir
tvarkymas

Tel.: (8 343) 21847,
8 699 88498.

A. Kašalyno PĮ teikia

•
Kompiuterių
tvarkymas

• Navigacijų naujinimas

Kviečiame registruotis į
vairavimo kursus

Tel. 8 688 80175
Vytauto g. 16, Seirijai,
Lazdijų r.
El. p. uabloginta@gmail.com

• Stacionarių ir nešiojamųjų kompiuterių
remontas

• Statybos darbai.
• Betonavimo darbai.
• Stogų, fasadų šiltinimas.
• Mansardų įrengimas.
• Gipso plokščių montavimas.
• Glaistymas, dažymas,
plytelių klojimas.
• Medžiagų pristatymas.

Tel. 8 650 54363.

• Įmonių ir organizacijų kompiuterinės
technikos priežiūra
• Kompiuterių ir projektorių nuoma

El. p. vitoldas@varle.lt
Tel. +370 698 75597

VANTOS

.

Įvairioms pirtims.
UAB „Rividė“
BRANGIAI PERKAME
ĮVAIRIUS
Įvairiems vanojimams.
parduoda ir pristato:
Didesnį
kiekį galiu atvežti.
ARKLIUS, JAUČIUS,
Kviečiu susipažinti
su
TELYČIAS,
KARVES
.
• Plautas aukščiausios
rūlietuviškos pirties
šies akmens anglis (palaidos
Tel. 8 625 93 679
tradicijomis
ir ritualais.
arba fasuota po 25 kg).

PERKAME
MIŠKĄ

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.
Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

• Granulines akmens anglis
(po 1 t, po 25 kg).
• Medžio briketus.
• Durpių briketus didmaišiuose po 500 kg.
• Medžio granules (sertifikuotos).

Tel. 8 680 81777

PERKAME
PerkameMIŠKĄ
mišką
ir apvaliąją

didžiausiomismedieną
kainomissu žeme
Lietuvoje.
arba išsikirsti.
Tel. 8 652 71212.
Mokame avansus.
Atliekame sanitarinius kirtimus
bei
retinimus.
Konsultuojame.
Atsiskaitome iškarto.

Tel. 8 633 59539.

BRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS

ARKLIUS, JAUČIUS,
TELYČIAS, KARVES.
Tel. 8 625 93 679

Perka mišką
su žeme ir iškirsti .
Darome miškotvarkos
projektus
Teikiame miškovežio
paslaugas..

UAB „VYTKERTA“,
Varpilės g. 4,
Senoji Varėna
Tel.: 8 610 31732, 8 623 16745,
el. p. vytkerta@gmail.com

VERŠELIŲ
Veršelių
SUPIRKIMAS.
supirkimas.
Tel. 8 684 95050.

Tel. 8 680 81777

Tel. 8 605 44445

PERKAME
MIŠKĄ.

UAB „Galvijų eksportas“

su žeme
ir iškirsti.
Tel. 8 682 61641
www.SuperkaMišką.lt

Ilgastrėliu ekskavatoriumi pigiai, greitai ir kokybiškai

kasame, valome ir giliname
tvenkinius. Formuojame šlaitą,
išlyginame žemes. Patariame dėl
kasimo darbų.

perka pienu girdomus
veršelius.
Moka 6 ir 21 proc.

Tel. 8 612 34503.

Tel. GALVIJŲ
8 684 95050.

SUPIRKIMAS.
Tel.: 8 682 49384,
8 686 98223.

Tel. 8 652 50282.

www.dzukijosgranitas.lt

Gaminame paminklus, tvoreles, antkapius.
Atvežame, sumontuojame.
Prekiaujame granito skaldele, kaina 25 kg nuo 3 eur.
Mechanizatorių g. 7, Luksnėnų k., Alytaus r. , tel.: (8 315) 59221, 8 699 96468
Kepyklos g. 15D, Alytus, tel. 8 699 29258
Šiltnamių g. 2, Druskininkai, tel.: (8 313) 56029, 8 656 25005
Aikštelė prie Užupių kapinių, tel. 8 601 22238

Mėsinių galvijų augintojų
kooperatyvas
„5000 AUBRAKŲ LAZDIJAMS“
Superka bulius, telyčias, karves
eksportui į Lenkiją.

Tel. 8 699 03929.
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